Den Haag, 10 april 2014
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 april
2014

ECONOMIE EN INNOVATIE 16.00 - 16.20
Geen agendapunten
Brievenlijst deel Economie en Innovatie nrs. 1 t/m 6
1.

Agendapunt:

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

2.

Agendapunt:

Uitnodiging Parlement van Kroatië voor Europese interparlementaire
bijeenkomst "Challenges of sustainable tourism: promoting cultural
heritage and environment protection" in Zagreb en Mali Lošinj d.d. 1013 september 2014

Zaak:

Brief derden - Parlement van Kroatië te Zagreb - 21 maart 2014
Uitnodiging Parlement van Kroatië voor Europese interparlementaire
bijeenkomst "Challenges of sustainable tourism: promoting cultural heritage
and environment protection" in Zagreb en Mali Lošinj d.d. 10-13 september
2014 - 2014Z05255
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging TenneT TSO BV voor bezoek aan offshore platform HelWin2
in Zwijndrecht d.d. 8 mei 2014

Zaak:

Brief derden - TenneT TSO BV te Arnhem - 20 maart 2014
Uitnodiging TenneT TSO BV voor bezoek aan offshore platform HelWin2 in
Zwijndrecht d.d. 8 mei 2014 - 2014Z05252
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Energie
4.

Agendapunt:

Verslag van de Energieraad van 4 maart 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2014
Verslag van de Energieraad van 4 maart 2014 - 21501-33-470
Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 4 juni 2014 van 10.00 tot
11.30 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen met betrekking tot gaswinning Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 maart 2014
Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
met betrekking tot gaswinning Groningen - 2014Z05605
Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 26 juni van 13.30
tot 17.30 uur.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen ‘Aanbieding ontwerp-besluit
grootschalige uitrol slimme meters (Kamerstuk 29 023, nr. 160)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2014
Beantwoording vragen commissie over het ontwerp-besluit grootschalige uitrol
slimme meters - 29023-163
De besluitvorming zal plaatsvinden via een schriftelijke procedure.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu over uitvoering van de motie-Dik-Faber over het rapporteren
over bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen.
Is overgedragen door de commissie I&M op 2 april 2014.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 21 maart 2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over
uitvoering van de motie-Dik-Faber over het rapporteren over bio-energie die
energiebedrijven op de markt brengen. - 32813-89
Agenderen voor het algemeen overleg Groene groei op 5 juni 2014 van 13.00
tot 16.00 uur en agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 26
juni van 13.30 tot 17.30 uur
EZ

Besluit:

Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling inzake tariefstructuren en
voorwaarden in verband met de vaststelling van de gassamenstelling

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2014
Ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling inzake tariefstructuren en
voorwaarden in verband met de vaststelling van de gassamenstelling - 29023162
Voor kennisgeving aangenomen.
De commissie heeft het besluit voor kennisgeving aangenomen. De wens dat de
ministeriële regeling bij wet wordt geregeld kan echter door of namens een van
beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel
door ten minste dertig leden van de Tweede Kamer nog te kennen worden
gegeven tot uiterlijk 5 mei 2014.

Besluit:

Economie en Innovatie
9.

Agendapunt:

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2013

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2014
Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2013 - 27879-47
Agenderen voor het nog te plannen gesprek met de raad van bestuur van de
ACM over het jaarverslag over 2013
Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking, Mededinging en
Staatssteun op donderdag 19 juni 2014 van 14.00 tot 17.00 uur
I&M

Agendapunt:

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

Zaak:
Besluit:

Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 maart 2014
Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) - 33902
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 april te 12.00 uur

Agendapunt:

Fiche: Aanbeveling Europese kwaliteitsbeginselen voor toerisme

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28
maart 2014
Fiche: Aanbeveling Europese kwaliteitsbeginselen voor toerisme - 22112-1819
Agenderen voor het schriftelijk overleg op dinsdag 6 mei 2014 te 12.00 uur
over de Concurrentieraad (informeel) 12-13 mei 2014
EU

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Europese strategie voor kust- en maritiem toerisme

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28
maart 2014
Fiche: Mededeling Europese strategie voor kust- en maritiem toerisme - 221121820
Agenderen voor het schriftelijk overleg op dinsdag 6 mei 2014 te 12.00 uur
over de Concurrentieraad (informeel) 12-13 mei 2014
EU

Besluit:
Besluit:

10.

11.

Besluit:

12.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2014
Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2014 - 21501-07-1136
Betrekken bij het plenair debat over het Stabiliteitspact en het Nationaal
Hervormingsprogramma dat gepland staat in de week van 22-24 april 2014.
FIN, EU, SZW, VWS, WR

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig Economie en Innovatie
Geen agendapunten
Reeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie
14.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Internetbeleid en -Governance

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24
maart 2014
Fiche: Mededeling Internetbeleid en -Governance - 22112-1816
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 27 maart
2014 van 12.00 tot 15.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Verhoeven om het algemeen overleg
Telecommunicatie op donderdag 27 maart 2014 uit te stellen.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 21
maart 2014
Verzoek van het lid Verhoeven om het algemeen overleg Telecommunicatie op
donderdag 27 maart 2014 uit te stellen. - 2014Z05268
Via een emailprocedure is op 24 maart 2014 besloten om het algemeen overleg
Telecommunicatie niet uit te stellen. Het algemeen overleg blijft staan op 27
maart 2014 van 12.00 tot 15.00 uur.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 maart 2014
Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik - 27879-48
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 27 maart
2014 van 12.00 tot 15.00 uur.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Toegang tot de kabel

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 maart 2014
Toegang tot de kabel - 32549-50
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 27 maart
2014 van 12.00 tot 15.00 uur.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Wetgevingsrapport “Wet vaststelling parkeertarieven per minuut” (TK
33707)

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 2 april 2014
Wetgevingsrapport “Wet vaststelling parkeertarieven per minuut” (TK 33707) 2014Z06031
Desgewenst betrokken bij de inbreng t.b.v. het verslag Voorstel van wet van
het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per
minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)
op 24 april 2014 om 12.00 uur.

Besluit:

Rondvraag Economie en Innovatie
19.

Agendapunt:

Verzoek van het lid M.L. Vos om een rondetafelgesprek Franchising
voor 12 juni 2012.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos
(PvdA) - 3 april 2014
Verzoek van het lid M.L. Vos om een rondetafelgesprek Franchising voor 12 juni
2012. - 2014Z06105
Het verzoek wordt gehonoreerd. De uit te nodigen sprekers zullen via een
schriftelijke procedure worden geïnventariseerd. Finale besluitvorming vindt
plaats tijdens de procedurevergadering van dinsdag 22 april a.s.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Leegte de beantwoording van vragen van het lid
van Veldhoven m.b.t. de Warmtewet (aanhangsel handelingen 1530) te
betrekken bij bij een t.z.t. te plannen algemeen overleg Warmtewet.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) 4 april 2014
Verzoek van het lid Leegte de beantwoording van vragen van het lid van
Veldhoven m.b.t. de Warmtewet (aanhangsel handelingen 1530) te betrekken
bij bij een t.z.t. te plannen algemeen overleg Warmtewet. - 2014Z06243
De vragen van het lid Van Veldhoven betreffende de Warmtewet zullen worden
geagendeerd voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Warmtewet.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ziengs om het Voorstel van wet inzake Wijziging
van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met
de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)
(Kamerstuk 33910) toe te voegen aan de procedurevergadering van
morgen en een datum voor volgende week vast te stellen voor de
inbreng verslag.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 8
april 2014
Verzoek van het lid Ziengs om het Voorstel van wet inzake Wijziging van de
Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing
van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (Kamerstuk 33910)
toe te voegen aan de procedurevergadering van morgen en een datum voor
volgende week vast te stellen voor de inbreng verslag. - 2014Z06443
Op dinsdag 15 april 2014 wordt een een extra procedurevergadering
georganiseerd waarin de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet
opheffing bedrijfslichamen (TK 33 910) zal worden vastgesteld.
De minister van Economische Zaken wordt gevraagd wanneer de Kamer de
toegezegde blauwdruk ontvangt over de gevolgen van de opheffing van de
interbrancheorganisaties en productschappen (opheffing bedrijfslichamen)

Besluit:

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Verzoek van de leden M.L. Vos en De Liefde om de inbrengdatum van
wetsvoorstel 33707 te verlengen naar 17 april 2014 en om een
gecombineerde behandeling met 33587 indien de cie BiZa besluit het
voortouw van dit wetsvoorstel over te dragen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos
(PvdA) - 9 april 2014
Verzoek van de leden M.L. Vos en De Liefde om de inbrengdatum van
wetsvoorstel 33707 te verlengen naar 17 april 2014 en om een gecombineerde
behandeling met 33587 indien de cie BiZa besluit het voortouw van dit
wetsvoorstel over te dragen - 2014Z06495
De inbrengdatum voor het verslag wordt verzet naar donderdag 24 april 2014
te 12.00 uur.
Indien tijdens de procedurevergadering van de commissie voor Binnenlandse
Zaken wordt besloten om het initiatiefwetsvoorstel Wet parkeerbelasting per
minuut (TK 33 587) over te dragen aan de commissie voor Economische Zaken
en wanneer het wetsvoorstel plenair in handen is gesteld van de commissie
voor Economische Zaken, dan zullen de wetsvoorstellen TK 33 587 en TK 33
707 gezamenlijk worden behandeld. In dat geval kan op donderdag 24 april
2014 te 12.00 uur een inbreng voor beide wetsvoorstellen worden geleverd.

Besluit:
Besluit:

Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie
23.

Agendapunt:

Werkbezoek aan Brussel na het zomerreces

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) 10 april 2014
Werkbezoek aan Brussel na het zomerreces - 2014Z06603
Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke leden belangstelling hebben voor
een werkbezoek aan Brussel na het zomerreces 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en
Natuur
24.

Agendapunt:

Stafnotitie buitenlands werkbezoek VS

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 3 april 2014
Stafnotitie Werkbezoek VS - 2014Z06072
Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke leden deel willen nemen aan het
werkbezoek.
De leden Leegte (VVD), Jan Vos (PvdA), Mulder (CDA), Van Veldhoven (D66) en
Dik-Faber (ChristenUnie) hebben zich reeds opgegeven.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J.
Recourt (PvdA) - 26 maart 2014
Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576
De commissie stemt in met het verzoek om het voortouw over BESaangelegenheden in principe te laten bij de vaste commissie voor
Koninkrijksrelaties. Ingeval een onderwerp zowel een BES-aangelegenheid als
een EZ-aangelegenheid is, zal in overleg met de met de commissie voor
Koninkrijksrelaties worden bekeken welke commissie het voortouw in de
behandeling neemt.
BuHa-OS, BuZa, DEF, EZ, EU, FIN, I&M, OCW, RU, SZW, WR, VWS, V&J

Besluit:

Volgcommissie(s):
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26.

Agendapunt:

Behandeling Verantwoordingsstukken Ministerie EZ 2013

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26
maart 2014
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2013 - 31428-7
Ter behandeling van de Verantwoordingsstukken 2013 besluit de commissie tot:
1. uitsplitsing van de feitelijke vragenronde naar enerzijds een
Landbouw&Natuurdeel en anderzijds een Economie&Innovatiedeel;
2. het houden van twee wetgevingsoverleggen op 25 juni 2014 (een WGO
voor het L&N deel en een WGO voor een E&I deel);
3. het aanstellen van het lid Dikkers als rapporteur t.bv. het WGO inzake
het L&N deel. Zij zal voor de procedurevergadering van 22 april as. een
notititie voorleggen waarin het thema dat zij als rapporteur aan de orde
stelt nader wordt uitgewerkt;
4. Er zal voorafgaande aan de beide wetsgevingsoverleggen één
technische briefing door de Algemene Rekenkamer worden verzorgd
(over zowel het L&N deel als het E&I deel).

Besluit:

27.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht (30-leden) debatten. Ter informatie.











28.

Agendapunt:
Noot:

29.

Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)
Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (lid Bosman)
Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt
(Thieme)
Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de
risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie, incl. het
bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd
zien (lid Dikkers)
Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in
Grubbenvorst (lid Van Gerven)
Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)

Voorstel procedurevergaderingen na het zomerreces tot het Kerstreces
2014
De volgende data voor de procedurevergaderingen worden vastgesteld:

dinsdag 9 september van 16.00 tot 17.15 uur

woensdag 24 september van 11.00 tot 12.15 uur

dinsdag 7 oktober van 16.00 tot 17.15 uur

dinsdag 28 oktober van 16.00 tot 17.15 uur

dinsdag 11 november van 16.00 tot 17.15 uur

dinsdag 25 november van 16.00 tot 17.15 uur

dinsdag 9 december van 16.00 tot 17.15 uur

dinsdag 16 december van 16.00 tot 17.15 uur

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april 2014
Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014 - 33750-39
Ter informatie.

Besluit:
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30.

Agendapunt:

Beantwoording schriftelijk overleg Ontwerpwijziging Besluit houders
van dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het
Productschap voor Pluimvee en Eieren (TK 28286-725)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2014
Beantwoording vragen commissie over de Ontwerpwijziging Besluit houders van
dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het
Productschap voor Pluimvee en Eieren - 28286-730
Agenderen voor een spoedig te houden algemeen overleg Ontwerpwijziging
Besluit houders van dieren.

Besluit:

LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00
Geen agendapunten
Brievenlijst deel Landbouw en Natuur nrs. 7 t/m 18
(zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Uitnodigingen Landbouw en Natuur
31.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport
"Compensatie van schade aan natuurgebieden – vervolgonderzoek naar
de bescherming van natuurgebieden" d.d. 16 april 2014

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 25 maart 2014
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport "Compensatie van
schade aan natuurgebieden – vervolgonderzoek naar de bescherming van
natuurgebieden" d.d. 16 april 2014 - 2014Z05487
Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke leden deel willen namen aan de
briefing op woensdag 16 april 2014 van 14.00 tot 15.00 uur door de Algemene
Rekenkamer.
I&M, RU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Landbouw/Dierhouderij
32.

Agendapunt:

Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2
april 2014
Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 - 28625-189
Ambtelijk zal worden nagegaan wanneer de meibrief over het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid naar de Kamer zal komen en aan de hand
daarvan zal de mogelijkheid worden bezien om deze brief samen met de brief
Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 te behandelen. Finale
besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de extra procedurevergadering op 15
april 2014.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
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33.

Agendapunt:

EU-voorstellen: Actieplan biologische productie COM (2014) 179 en
Verordening biologische productie en etikettering COM (2014) 180

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 maart 2014
EU-voorstellen: Actieplan biologische productie COM (2014) 179 en
Verordening biologische productie en etikettering COM (2014) 180 2014Z05444
Er wordt een subsidiariteitstoets uitgevoerd en een behandelvoorbehoud
geplaatst op de EU-voorstellen Actieplan biologische productie COM (2014) 179
en Verordening biologische productie en etikettering COM (2014) 180.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 3 april 2014
EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-voorstellen biologische productie 2014Z06118
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Internationaal landbouwbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24
maart 2014
Nederlandse bijdrage aan de uitdaging om op een duurzame wijze de
voedselproductie in de wereld te verhogen - 31532-132
De minister van BuHa-Os zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan het
algemeen overleg Voedsel op 5 juni 2014. Indien dit niet lukt wordt naar een
alternatieve datum voor het algemeen overleg gezocht waarop beide
bewindslieden aanwezig kunnen zijn.
De minister van BUHA-OS bleek verhinderd op 5 juni 2014. Het algemeen
overleg Voedsel is op basis daarvan verplaatst naar 2 juli 2014, van 10.30 tot
13.30 uur.

Besluit:

34.

Besluit:

Besluit:

35.

Agendapunt:

Aanbieding rapport “Risico's in de Vleesketen”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26
maart 2014
Aanbieding rapport “Risico's in de Vleesketen” - 26991-413
Betrekken bij het plenaire debat over de resultaten van dit rapport.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Antwoord op de vraag van het lid Klaver over de mogelijkheid tot
wijziging van de besluitvormingsprocedure voor markttoelatingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 24 maart 2014
Antwoord op de vraag van het lid Klaver over de mogelijkheid tot wijziging van
de besluitvormingsprocedure voor ggo-markttoelatingen - 27428-267
Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 10
april 2014, van 14.00 tot 17.00 uur.
EU, I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
37.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van Wakker Dier “Hormoongebruik in de
vee-industrie”

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27
maart 2014
Kabinetsreactie op het rapport van Wakker Dier “Hormoongebruik in de veeindustrie” - 28286-727
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en
antibioticabeleid.

Besluit:
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38.

Agendapunt:

Uitvoering motie Ouwehand/Schouw inzake verkoop van glyfosaat aan
particulieren (Kamerstuk 27858, nr.240)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 25 maart 2014
Uitvoering motie Ouwehand/Schouw inzake verkoop van glyfosaat aan
particulieren (Kamerstuk 27858, nr.240) - 27858-261
Agenderen voor een nog t.z.t. te plannen algemeen overleg
Gewasbeschermingsmiddelen
I&M

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn over levensmiddelen van kloondieren

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4
april 2014
Fiche: Richtlijn over levensmiddelen van kloondieren - 2014Z06255
Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie op 10 april 2014, van
14.00 tot 17.00 uur.
EU

Besluit:

39.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Natuur
40.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief aan het Platform
Engbertsdijksvenen betreffende de MKBA voor het gebied
Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27
maart 2014
Aanbieding van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses (MKBA) voor het
gebied Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld - 32670-87
Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 juni 2013, van 10.00
tot 13.00 uur.
De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te
nemen betreffende de aanwijzing van het Wierdense Veld totdat deze brief naar
voldoening met de Kamer is besproken.

Besluit:
Besluit:

41.

Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de ingekomen brief van de gemeente
Steenwijkerland over de vergoedingen voor rietlandbeheer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25
maart 2014
Afschrift van het antwoord op de ingekomen brief van de gemeente
Steenwijkerland over de vergoedingen voor rietlandbeheer - 2014Z05476
Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 juni 2013, van 10.00
tot 13.00 uur.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Reactie op het bericht in Elsevier inzake natuursubsidies in NoordHolland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25
maart 2014
Reactie op het bericht in Elsevier inzake natuursubsidies in Noord-Holland 33576-12
Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 juni 2013, van 10.00
tot 13.00 uur.

Besluit:
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43.

Agendapunt:

Uitkomsten van het WTO-geschil over het EU-verbod op de import van
zeehondenbont en andere producten afkomstig van zeehonden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 25 maart 2014
Uitkomsten van het WTO-geschil over het EU-verbod op de import van
zeehondenbont en andere producten afkomstig van zeehonden - 25074-187
Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.
BuHa-OS

Agendapunt:

TEEB voor gebieden (Wageningen UR)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2
april 2014
Aanbieding The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) voor
gebieden - 26407-90
Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Besluit:

44.

Besluit:

45.

46.

Agendapunt:

Reactie op EO-uitzending van '3onderzoekt' betreffende de illegale
handel in en mishandeling van apen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3
april 2014
Reactie op EO-uitzending van '3onderzoekt' betreffende de illegale handel in en
mishandeling van apen - 28286-728
Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Agendapunt:

De situatie bij de Zeehondencrèche in Pieterburen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26
maart 2014
De situatie bij de Zeehondencrèche in Pieterburen - 2014Z05528
Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.0014.00 uur.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Anticipatie op de komst van de wolf

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27
maart 2014
Anticipatie op de komst van de wolf - 26407-89
Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.0014.00 uur.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Reactie van de regering op de mededeling van de Europese Commissie
inzake wildlife crime

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8
april 2014
Reactie van de regering op de mededeling van de Europese Commissie inzake
wildlife crime - 2014Z06378
Agenderen voor algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.00 tot
14.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

11

49.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Lodders gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 6 maart 2014 over de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1
april 2014
Reactie op het verzoek van het lid Lodders gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 6 maart 2014 over de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) - 33669-41
Betrekken bij de voortzetting van het debat over de wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof
(Kamerstuk 33 669).

Besluit:

Visserij
Geen agendapunten
Overig Landbouw en Natuur
Geen agendapunten
Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur
50.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad
op 24 en 25 maart 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 21 maart 2014
Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad op
24 en 25 maart 2014 - 21501-32-774
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15
april 2014 op 9 april 2014 van 11.00-14.00 uur.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

51.

Agendapunt:

Beantwoording openstaande vragen commissie over de Landbouw- en
Visserijraad van 24 maart 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24
maart 2014
Beantwoording openstaande vragen commissie over de Landbouw- en
Visserijraad van 24 maart 2014 - 21501-32-775
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15
april 2014 op 9 april 2014 van 11.00-14.00 uur.

Besluit:

52.

Agendapunt:

Fiche: Verordening en richtlijn fokkerij

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24
maart 2014
Fiche: Verordening en richtlijn fokkerij - 22112-1815
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15
april 2014 op 9 april 2014 van 11.00-14.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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53.

Agendapunt:

Besmetting ‘Potato spindle tuber viroid’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24
maart 2014
Besmetting ‘Potato spindle tuber viroid’ - 27858-260
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15
april 2014 op 9 april 2014 van 11.00-14.00 uur.

Besluit:

54.

Agendapunt:

Kadavertarieven Rendac

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21
maart 2014
Kadavertarieven Rendac - 33750-XIII-119
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15
april 2014 op 9 april 2014 van 11.00-14.00 uur.

Besluit:

55.

Agendapunt:

Informatie over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en over
derogatie voor de periode 2014-2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24
maart 2014
Informatie over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en over derogatie
voor de periode 2014-2017 - 33037-90
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid op 26 maart 2014
van 11.30 tot 15.30 uur.
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):

56.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand mede namens de fracties van de PvdA,
D66, SP, PVV en GL om het algemeen overleg Natuurbeleid van 26
maart 2014 uit te stellen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 21 maart 2014
Verzoek van het lid Ouwehand, mede namens de fracties van PvdA, D66, SP,
PVV en GL om het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 maart 2014 uit te
stellen. - 2014Z05233
In een emailprocedure is op 20 maart 2014 besloten dit algemeen overleg uit te
stellen. Het algemeen overleg Natuurbeleid zal nu plaatsvinden op 26 juni
2013, van 10.00 tot 13.00 uur.

Besluit:

57.

Agendapunt:

Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken m.b.t. de
planning van het Algemeen Overleg mestbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20
maart 2014
Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken m.b.t. de planning van
het Algemeen Overleg mestbeleid - 33037-89
In een emailprocedure is op 20 maart 2014 besloten het algemeen overleg
Mestbeleid plaats te laten vinden op 26 maart 2014, van 12.00 tot 15.00 uur.
De commissie heeft ingestemd het algemeen overleg uitsluitend met de
staatssecretaris van Economische Zaken te voeren.

Besluit:
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58.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Smaling om het algemeen overleg Mestbeleid uit te
breiden tot 4 uur.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 24
maart 2014
Verzoek van het lid Smaling mede namens de VVD, PvdA, PVV, ChristenUnie
en SGP om het algemeen overleg Mestbeleid uit te breiden tot 4 uur. 2014Z05367
In een emailprocedure is op 24 maart 2014 besloten om het algemeen overleg
Mestbeleid op 26 maart 2014 met een uur te verlengen van 11.30 tot 15.30
uur.

Besluit:

59.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van EZ te vragen de
nitraatuitspoelingsgegevens over 2012 en 2013 uit het RIVM rapport
naar de Kamer te sturen voor aanvang van het algemeen overleg
Mestbeleid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 25 maart 2014
Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van EZ te vragen de
nitraatuitspoelingsgegevens over 2012 en 2013 uit het RIVM rapport naar de
Kamer te sturen voor aanvang van het algemeen overleg Mestbeleid 2014Z05446
In een emailprocedure op 25 maart 2013 is reeds besloten de staatssecretaris
te verzoeken deze gegevens toe te zenden voor het algemeen overleg
Mestbeleid op 26 maart 2014.

Besluit:

60.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor EZ ten behoeve van
het AO mestbeleid van 26 maart 2014 over oa
nitraatuitspoelingsgevens en derogatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26
maart 2014
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken ten
behoeve van het AO mestbeleid van 26 maart 2014 over onder andere
nitraatuitspoelingsgevens en derogatie - 33037-91
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid op 26 maart 2014,
van 10.30 tot 15.30 uur
I&M

Agendapunt:

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 24 maart 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3
april 2014
Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 24 maart 2014 - 21501-32-776
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d.
14 en 15 april 2014 op 9 april 2014 van 11.00 tot 14.00 uur.
EU

Besluit:

61.

Besluit:
Volgcommissie(s):

62.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad op 6 mei 2014
in Athene

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3
april 2014
Geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad op 6 mei 2014 in
Athene - 21501-32-778
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d.
14 en 15 april 2014 op 9 april 2014 van 11.00 tot 14.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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63.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 april 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3
april 2014
Aanbieding van de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 april
2014 - 21501-32-777
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d.
14 en 15 april 2014 op 9 april 2014 van 11.00 tot 14.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag Landbouw en Natuur
64.

Agendapunt:

Verzoek van het lid van Gerven om een update over EHS / NNN waarin
op de realisatie wordt ingegaan (aantal ha en provinciaal budget) en de
voortgang van de al dan niet herijkte contouren per provincie.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 27 maart 2014
Verzoek van het lid van Gerven om een update over EHS / NNN waarin op de
realisatie wordt ingegaan (aantal ha en provinciaal budget) en de voortgang
van de al dan niet herijkte contouren per provincie. - 2014Z05593
Het verzoek om de staatssecretaris van EZ om een update te verzoeken m.b.t.
de Ecologische Hoofdstructuur/ Natuurnetwerk Nederland wordt gehonoreerd.

Besluit:

65.

Agendapunt:

Verzoek van de leden Dik-Faber en Dikkers om een rondetafelgesprek
te organiseren over toezicht en voedselveiligheid in de vleessector.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 3 april 2014
Verzoek van de leden Dik-Faber en Dikkers om een rondetafelgesprek te
organiseren inzake toezicht en voedselveiligheid in de vleessector. 2014Z06136
Wanneer de verschillende kabinetsreacties, waar om is verzocht betreffende
voedselveiligheid en vleesfraude, door de Kamer ontvangen zijn, zal een tijdstip
voor het rondetafelgesprek worden bepaald en schriftelijk suggesties voor
deelnemers worden geïnventariseerd.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

66.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Heerema om een bijzondere procedure inzake de
Oostvaardersplassen te houden op dinsdag 15 april 2014, van 16.00 tot
18.00 uur.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer)
Heerema (VVD) - 4 april 2014
Verzoek van het lid Heerema om een bijzondere procedure inzake de
Oostvaardersplassen te houden op dinsdag 15 april 2014, van 16.00 tot 18.00
uur. - 2014Z06186
Het verzoek van het lid Heerema is gehonoreerd om een bijzondere procedure
inzake de Oostvaardersplassen te houden op dinsdag 15 april 2014, van 16.00
tot 18.00 uur.

Besluit:
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67.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Dikkers om een quickscan door het BOR inzake
rapporten betreffende vleesfraude en acties die door kabinet in gang
zijn gezet en de mogelijkheid voor het aanstellen van een rapporteur.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA)
- 4 april 2014
Verzoek van het lid Dikkers om een quickscan door het BOR inzake rapporten
betreffende vleesfraude en acties die door kabinet in gang zijn gezet en de
mogelijkheid voor het aanstellen van een rapporteur. - 2014Z06182
Het BOR zal worden verzocht om een quickscan te maken betreffende de
rapporten over vleesfraude en de kabinetsreacties hierop. Een plan van aanpak
hiertoe zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 22 april a.s.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur
Geen agendapunten

Griffier:

M.C.T.M. Franke

Activiteitnummer:

2014A01511
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