Den Haag, 27 mei 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

EU

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 mei
2022

i.v.m. agendapunt

3

Wetgevingsagenda
1.

Agendapunt:

Wetgevingsagenda

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 19 mei 2022
stafnotitie - Behandelnotitie strategische procedurevergadering (spv) vaste
commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 25 mei 2022 2022Z09945
De leden Van Campen (VVD) en Bromet (GL) zullen gezamenlijk als rapporteurs
voor de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied fungeren.
De leden Tjeerd de Groot (D66) en Grinwis (CU) zullen gezamenlijk als
rapporteurs voor de begroting van het ministerie van LNV fungeren.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 1 april 2022
Reactie op verzoek commissie over de wetgevingsagenda van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022 - 35925-XIV-101
Ter informatie.

Beleidsagenda
2.

Agendapunt:

Hoofdlijnenbrieven bewindslieden LNV

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 10 februari 2022
Planning van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t.
land- en tuinbouwsector en visserij - 35925-XIV-97
Ter informatie. De besluitvorming ten aanzien van de onder dit agendapunt
besproken nog te ontplooien activiteiten is onder het punt over de
Kennisagenda (agendapunt 4) weergegeven.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink 10 februari 2022
Planning van de minister met betrekking tot Natuur en Stikstof - 35925-XIV-98
Ter informatie.
Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 1
april 2022
Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het
landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid - 33576-265
Ter informatie.

EU-wetgeving en -beleid
3.

Agendapunt:

EU-wetgeving- en beleid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 19 mei 2022
Stafnotitie tbv SPV 25 mei 2022 - EU-wetgeving- en beleid - 2022Z09956
De commissie wenst een werkbezoek aan de Europese instellingen in Brussel te
brengen. De commissie verzoekt de staf een voorstel te doen voor het
programma van het werkbezoek.
De commissie wenst een gesprek in te plannen met de commissie
diertransporten en een gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius, mogelijk te
combineren met het werkbezoek aan Brussel. De commissie verzoekt de staf
een notitie op te stellen over EU-regelgeving op het gebied van dierenwelzijn.
De commissie wenst op dit moment geen aanvullende parlementaire controle
instrumenten en/of kennisinstrumenten in te zetten ter behandeling van
lopende EU-dossiers.
EU

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Kennisagenda
4.

Agendapunt:
Noot:

Vaststelling kennisagenda 2022
In de vorige (reguliere) procedurevergadering aangehouden.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 14 april 2022
Stafnotitie tbv SPV 25 mei 2022 - Vaststelling Kennisagenda 2022 2022Z07513
De commissie stemt in met het voorstel van de staf om het thema
Natuur/Natura 2000 te verbreden tot Natuur en Stikstof (inclusief biodiversiteit)
en het op de kennisagenda te laten staan. De leden Van Campen (VVD),
Boswijk (CDA), Thijssen (PvdA), Bromet (GL), Vestering (PvdD) en Van der Plas
(BBB) hebben zich aangemeld voor de voorbereidingsgroep. De
voorbereidingsgroep zal de gedane suggesties voor te behandelen deelthema’s
meenemen in haar besprekingen.
De commissie heeft het thema ‘Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de
landbouw- en tuinbouwsector' op de kennisagenda laten staan. De leden Van
Campen (VVD), Boswijk (CDA), Thijssen (PvdA), Vestering (PvdD) en Grinwis
(CU) hebben zich aangemeld voor de voorbereidingsgroep. De thema’s
landbouwtransitie en eiwittransitie zullen meegenomen worden in dit
kennisthema. Ook is de voorbereidingsgroep in overweging gegeven bij de
uitwerking van het thema aandacht te besteden aan het verdienmodel in de
visserijsector.
De commissie stemt in met het voorstel van de voorbereidingsgroep om het
thema ‘Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog’ af te sluiten.
De commissie heeft het thema vergunningverlening en juridische houdbaarheid
van gebiedsgerichte processen toegevoegd aan de kennisagenda. De leden
Tjeerd de Groot (D66), Beckerman (SP) en Thijssen (PvdA) hebben zich
aangemeld voor de voorbereidingsgroep.

Besluit:

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Werkwijze
5.

Agendapunt:

Werkwijze commissie LNV

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 19 mei 2022
Stafnotitie tbv SPV 25 mei 2022 - Werkwijze commissie LNV - 2022Z09965
De werkwijze van de commissie LNV is vastgesteld.

Besluit:

2

Griffier:

R.P. Jansma

Activiteitnummer:

2022A03617

3

