Den Haag, 9 december 2015

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
EU
EZ
FIN
V&J
WR

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9
december 2015
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense parlementaire
commissie voor Milieu, om gesprek met vaste commissie voor
Infrastructuur en Milieu speciaal over o.a. implementatie Kaderrichtlijn
Water, vereenvoudiging van de regelgeving en circulaire economie d.d.
8 maart 2016

Zaak:

Brief derden - Ambassade van Denemarken (NL) te Den Haag - 2 december
2015
Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense parlementaire
commissie voor Milieu, om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu speciaal over o.a. implementatie Kaderrichtlijn Water, vereenvoudiging
van de regelgeving en circulaire economie d.d. 8 maart 2016 - 2015Z23329
Per e-mail inventariseren welke leden in de gelegenheid zijn deel te nemen aan
dit gesprek, dat op 8 maart 2016 op zijn vroegst vanaf 18:00 kan plaatsvinden.

Besluit:

3.

Agendapunt:
Noot:

Uitnodiging staatssecretaris voor kennismakingsborrel
De staatssecretaris nodigt de commissie uit voor een kennismakingsborrel op
het ministerie van Infrastructuur en Milieu op maandag 25 januari 2016 vanaf
17.30 uur.
Besluit: Per e-mail inventariseren welke leden aanwezig zullen zijn bij deze
borrel.

Wetgeving
4.

Agendapunt:

Regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van
pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 24 augustus 2015
Regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van
pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016) - 34265
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 25 november 2015
Nota van wijziging - 34265-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit rendementseisen cvketels

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 25 november 2015
Ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit rendementseisen cv-ketels 29383-250
Voor kennisgeving aangenomen.
Dit is de kennisgeving van de voorgenomen intrekking van het Besluit
rendementseisen cv-ketels. Het besluit wordt ingetrokken aangezien het
onderwerp van dit besluit per 26 september 2015 wordt geregeld in de
rechtstreeks werkende Europese verordening inzake het ecologische ontwerp
van verwarmingstoestellen ((EU)813/2013). Enkele bepalingen uit het besluit
blijven volgens de staatssecretaris nodig en zullen op het niveau van een
ministeriële regeling op grond van artikel 21.6, zesde lid, van de Wet
milieubeheer worden geregeld. Dit laatste houdt in dat deze ontwerp-regeling
nog wordt toegezonden aan de Kamer, ten minste vier weken voordat hij wordt
vastgesteld.

Besluit:
Noot:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 december 2015
Nota naar aanleiding van het verslag - 34265-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Ontwerp-regeling ter wijziging Regeling overige pyrotechnische
artikelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 24 november 2015
Aanbieding ontwerp-regeling ter wijziging Regeling overige pyrotechnische
artikelen - 34300-XII-62
Voor kennisgeving aangenomen.
Deze ontwerp-regeling wordt in het kader van artikel 21.6, zesde lid, van de
Wet milieubeheer voorgelegd. Dit houdt in dat de voorgestelde ministeriële
regeling en daarbij de keuze om de materie bij ministeriële regeling te
regelen, ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld wordt
toegezonden aan de Kamer. De regeling kan dus op zijn vroegst op 23
december 2015 worden vastgesteld.
De ontwerp-regeling betreft implementatie van twee Europese richtlijnen op het
gebied van pyrotechnische artikelen.

Besluit:
Noot:
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Algemeen
7.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 november 2015
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
- 34350-XII
Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde op 3 december 2015.
De feitelijke vragenrondes over de wijzigingen van de begrotingsstaten
samenhangende met de Najaarsnota zijn gepland conform het besluit van het
Presidium d.d. 25 november 2015 over het behandelschema van de
Najaarsnota 2015. De bewindspersonen zijn verzocht de antwoorden op de
gestelde vragen uiterlijk op donderdag 10 december 2015 te 14.00 uur aan de
Kamer te doen toekomen, ten behoeve van de plenaire behandeling van de
Najaarsnota die voorzien is in de week van 15 tot en met 17 december 2015.

Besluit:
Noot:

8.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 november 2015
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-A
Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde op 3 december 2015.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 30 november 2015
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-J
Reeds geagendeerd voor feitelijke vragenronde op 3 december 2015.

Besluit:

Mobiliteit/Transport
10.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Hoogland over de
snorfietsproblematiek (Kamerstuk 29 398, nr. 457)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 november 2015
Uitvoering van de motie van het lid Hoogland over de snorfietsproblematiek
(Kamerstuk 29 398, nr. 457) - 29398-479
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid d.d. 8 december 2015.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Verzamelbrief inzake het wegverkeer en de verkeersveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 2 december 2015
Verzamelbrief inzake het wegverkeer en de verkeersveiligheid - 29398-482
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid d.d. 8 december 2015.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Ontwikkelingen Air France-KLM/Transavia

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 november 2015
Ontwikkelingen Air France-KLM/Transavia - 31936-320
Reeds betrokken bij de plenaire afronding (VAO) van twee algemeen
overleggen Luchtvaart d.d. 24 november 2015.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Stoptonend sein passages

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 november 2015
Stoptonend sein passages - 29893-198
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 december
2015.

Besluit:

14.

Agendapunt:

BOR-notitie Derde voortgangsrapportage ERTMS (incl. pilot
Amsterdam-Utrecht)

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 december 2015
BOR-notitie Derde voortgangsrapportage ERTMS (incl. pilot AmsterdamUtrecht) - 2015Z23491
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17
december 2015

Besluit:

15.

16.

Agendapunt:

Uitstel beantwoording lijst van vragen over de 3e
Voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstuk 33652-36)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 27 november 2015
Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu over de 3e Voortgangsrapportage ERTMS - 33652-38
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Spoorbudgetten beheer, onderhoud en vervanging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 november 2015
Spoorbudgetten beheer, onderhoud en vervanging - 29984-637
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ProRail d.d. 3 december 2015.

Besluit:

17.

18.

Agendapunt:

Beantwoording op vragen commissie over ProRail (Kamerstuk 29984,
nrs. 624 en 625)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 november 2015
Antwoorden op vragen van de commissie over ProRail - 29984-638
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg ProRail d.d. 3 december 2015

Agendapunt:

Ophoging boetebedrag OV en coulancebeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 1 december 2015
Ophoging boetebedrag Openbaar Vervoer en coulancebeleid - 28642-66
(Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over mishandeling van NS-

Besluit:
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personeel.

19.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Reis Gerust'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 2 december 2015
Beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Reis Gerust' - 23645-607
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi
d.d. 2 februari 2016.

Besluit:

Infrastructuur
20.

Agendapunt:

Rijksrol in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) na 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 9 november 2015
Rijksrol in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) na 2015 - 24691125
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Scheepvaart.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Besluit:

Besluit:

21.

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 november 2015
BOR-advies rapportage groot project Mainportontwikkeling Rotterdam 2015Z21581
De minister in een brief van de commissie laten weten dat de commissie
akkoord gaat met een eenvoudiger governancestructuur, maar dat zij wel de
coördinerende taak van de minister van IenM voor het totale project wenst te
handhaven;
In diezelfde brief laten weten dat de commissie de voortgangsrapportage
voortaan wenst te laten bestaan uit de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel
van Borging, mits deze informatie betrouwbaar is;
In deze brief tevens laten weten dat de commissie de status en reikwijdte van
het groot project voorlopig wenst te handhaven vanwege de resterende
aandachtspunten voor het gebruik van Maasvlakte 2, de natuurcompensatie en
de kwaliteit van de leefomgeving.

Agendapunt:

Informatie over uitkomsten en maatregelen onderzoek afhandeling
bouwproject Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 1 december 2015
Informatie over uitkomsten en maatregelen onderzoek afhandeling bouwproject
Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal - 29984-639
Reeds betrokken bij het algemeen overleg ProRail d.d. 3 december 2015.

Besluit:

Ruimte
22.

Agendapunt:

Stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor
duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 23 november 2015
Stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor
duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening - 33962-182
Agenderen voor algemeen overleg Omgevingswet d.d. 15 december 2015.

Besluit:
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23.

Agendapunt:

Grondbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 25 november 2015
Grondbeleid - 27581-53
Agenderen voor algemeen overleg Omgevingswet d.d. 15 december 2015
WR, BiZa, EZ, V&J

Besluit:
Volgcommissie(s):

Milieu
24.

25.

Agendapunt:

Actieplan Luchtkwaliteit

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 26 november 2015
Actieplan Luchtkwaliteit - 30175-223
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 11 februari 2016.

Agendapunt:

Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 20 november 2015
Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG) - 32252-56
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 11 februari 2016.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op de brief van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders
(NVV) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) om uitstel
van de wettelijke verplichting voor elektronische monitoring van
luchtwassers in stallen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 november 2015
Reactie op de brief van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) om uitstel van de wettelijke
verplichting voor elektronische monitoring van luchtwassers in stallen 2015Z22218
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname van experts van de RDW voor een
technische briefing dieselfraude personenauto’s

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 25 november 2015
Toestemming voor deelname van experts van de RDW voor een technische
briefing dieselfraude personenauto’s - 2015Z22549
Reeds geagendeerd voor de technische briefing dieselfraude d.d. 2 december
2015

Besluit:

28.

Agendapunt:

Voortgang softwarefraude Volkswagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 27 november 2015
Voortgang softwarefraude Volkswagen - 31209-176
Reeds betrokken bij technische briefing over Dieselfraude d.d. 2 december
2015.
(Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over Dieselfraude.
FIN

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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29.

Agendapunt:

Reactie op het amendement van het lid Smaling (Kamerstuk 34 300-XII
nr. 61) dat € 10 miljoen beschikbaar stelt om de subsidieregeling
asbestverwijdering van daken een extra impuls te geven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 30 november 2015
Reactie op het amendement van het lid Smaling (Kamerstuk 34 300-XII nr. 61)
dat € 10 miljoen beschikbaar stelt om de subsidieregeling asbestverwijdering
van daken een extra impuls te geven - 34300-A-52
Desgewenst betrokken bij de stemming over het amendement van het lid
Smaling (Kamerstuk 34300-XII, nr. 61) op 3 december 2015.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Exportkredieten kolencentrales

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 december 2015
Exportkredieten kolencentrales - 21501-08-596
De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Reactie op het 6-puntenplan voor recycling van het lid Remco Dijkstra,
beleidskader over afvalverbranding, duurzaam stortbeheer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 3 december 2015
Reactie op het 6-puntenplan voor recycling van het lid Remco Dijkstra,
beleidskader over afvalverbranding, duurzaam stortbeheer - 30872-201
Agenderen voor algemeen overleg Circulaire economie d.d. 17 december 2015.

Besluit:

Water
32.

33.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 23 november 2015
Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit - 32861-16
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015

Agendapunt:

Rapportage toezicht drinkwatertarieven 2013, 2014 en 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 24 november 2015
Rapportage toezicht drinkwatertarieven 2013, 2014 en 2015 - 27625-344
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015

Besluit:

34.

Agendapunt:

Aanbieding van het rapport “De kwaliteit van het drinkwater in
Nederland in 2014”

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 24 november 2015
Aanbieding van het rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in
2014” - 27625-343
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015

Besluit:
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35.

Agendapunt:

Aanbieding Deltaprogramma 2016 “Werk aan de delta. En nu begint het
pas echt”

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 september 2015
Aanbieding Deltaprogramma 2016 “Werk aan de delta. En nu begint het pas
echt” - 34300-J-4
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015

Besluit:
Zaak:

Besluit:

36.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2016

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 september 2015
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 34300-J
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015

Besluit:
Zaak:

Besluit:

37.

38.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 25 november 2015
Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2016 “Werk aan de
delta. En nu begint het pas echt” - 34300-J-6
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 25 november 2015
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34300-J-5
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Hoofdlijnenakkoord
waterzuivering in de glastuinbouw (Kamerstuk 32627, nr. 20)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 27 november 2015
Beantwoording vragen commissie over het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering
in de glastuinbouw - 32627-21
Reeds betrokken bij wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Ziengs over legionellaregelgeving

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 30 september 2015
Initiatiefnota van het lid Ziengs over legionellaregelgeving - 34297
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Water.
De commissie heeft eerder besloten deze initiatiefnota te agenderen voor het
wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015 en de minister verzocht de
Kamer vóór het wetgevingsoverleg een beleidsreactie op de initiatiefnota te
sturen. Aangezien deze beleidsreactie nog niet ontvangen is, is tijdens het
wetgevingsoverleg besloten de initiatiefnota van de agenda af te voeren en op
een later moment te behandelen.

Besluit:
Noot:

Europa
39.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 47-48

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3
december 2015
EU-voorstellen week 47-48 - 2015Z23513
Ter informatie.

Besluit:
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40.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda van de Transportraad op 10 december 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 25 november 2015
Geannoteerde Agenda van de Transportraad op 10 december 2015 - 21501-33568
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad (10 december)
d.d. 2 december 2015
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van
de Milieuraad op 16 december 2015 (Kamerstuk 21501-08, nr. 594)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 1 december 2015
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de
Milieuraad op 16 december 2015 - 21501-08-595
Reeds betrokken bij het VSO Milieuraad (16 december) d.d. 3 december 2015.
EZ, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

42.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 november 2015
Verslag van de Milieuraad op 26 oktober 2015 - 21501-08-593
Reeds betrokken bij het VSO Milieuraad (16 december) d.d. 3 december 2015.
EU

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Actieplan Circulaire Economie COM (2015) 614
(2) (Engelse versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 december 2015
EU-voorstel: Mededeling Actieplan Circulaire Economie COM (2015) 614 (2)
(Engelse versie) - 2015Z23325
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire Economie d.d. donderdag 17
december 2015.
Notitie afwachten van rapporteur Cegerek alvorens een besluit te nemen over
de vervolgbehandeling in de commissie.
EZ, EU, WR

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

43.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 november 2015
Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 16 december 2015 - 21501-08-594
Reeds betrokken bij het VSO Milieuraad (16 december) d.d. 3 december 2015.
EU, BuHa-OS

Agendapunt:

Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 17
november 2015

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.M.H. Lemaier - 24 november 2015
Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 17 november 2015
- 2015Z22369
Ter informatie.
EZ, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
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Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
44.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
• 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van
een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en
enige andere wijzigingen
Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire
behandeling.
Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over het alcoholslot
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
• Debat over de mishandeling van NS-personeel
Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
• Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van
Volkswagen
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 november 2015.
3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 12 maart 2015.
• Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld
worden
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
• Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 26 mei 2015.
• Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
• Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO):
• VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30 september 2015)
Eerste spreker: het lid Dijkstra (VVD)
• VAO Leefomgeving (AO d.d. 1 oktober 2015)
Eerste spreker: het lid Geurts (CDA)
• VAO Scheepvaart (AO d.d. 5 november 2015)
Eerste spreker: het lid Hachchi (D66)
• VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12 november
2015)
Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
• VAO ProRail (AO d.d. 3 december 2015)
Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
• VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 8 december 2015)
Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)
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Rondvraag
45.

Agendapunt:

Rapporteurschap Single European Sky

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 3
december 2015
Rapporteurschap Single European Sky - 2015Z23511
Instellen van een duo-rapporteurschap Single European Sky en de leden
Hachchi (D66) en Van Helvert (CDA) benoemen als rapporteurs, in eerste
instantie voor de duur van het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Instemmen met de in de notitie voorgestelde invulling van het duorapporteurschap.
Het Luchtvaartpakket van de Europese Commissie, dat op 7 december 2015
gepubliceerd is, als prioritair aanmerken.

Besluit:

Besluit:
Besluit:

46.

Agendapunt:

Uitnodiging Gemeente Hof van Twente voor werkbezoek m.b.t.
asbestsanering

Zaak:

Brief derden - Gemeente Hof van Twente te Goor - 1 december 2015
Uitnodiging Gemeente Hof van Twente voor werkbezoek m.b.t. asbestsanering
- 2015Z23782
Per e-mail inventariseren welke leden deel wensen te nemen aan dit
werkbezoek.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie Fyra

Zaak:

Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg
(CDA) - 28 oktober 2015
Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie Fyra - 33678-10
Aanmelden voor plenaire behandeling, in de vorm van een debat met de
enquêtecommissie.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA)
- 8 december 2015
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Parlementaire
enquêtecommissie Fyra "De reiziger in de kou" - 33678-13
Aanmelden voor plenaire behandeling, in de vorm van een debat met de
enquêtecommissie.

Overig (besloten)
Geen agendapunten
Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure
Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2014A03873
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