Den Haag, 2 november 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BuHa-OS
BuZa
EU
EZ
FIN
V&J
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 8 november 2017
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
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i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
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3
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3, 4, 18
3
3

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Wetgeving
2.

Agendapunt:

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake
wijziging van een aantal reglementen bij de VN-ECE-Overeenkomst
betreffende de goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van
motorrijtuigen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 oktober
2017
Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van
een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot
stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van
eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van
goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen 23908-(R1519)-134
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een voorgenomen verdragswijziging bij de Kamer
gemeld, conform artikel 8, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen. De eventuele wens om de verdragswijziging ter
uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 19
november 2017 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer
te kennen worden gegeven.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

BuZa

Algemeen
3.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden
onderwerpen
Hieronder zijn alle zaken opgenomen die de commissie IenM controversieel
heeft verklaard, danwel heeft aangehouden tot na de kabinetsformatie. Nu de
kabinetsformatie is afgerond, kunnen deze zaken in behandeling worden
genomen.
Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 2
februari 2017
Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende
producten) - 34675
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 november 2017 te 12.00
uur.
Het wetgevingsrapport (voor intern gebruik door de leden) is reeds
rondgestuurd.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 december 2016
Toekomstbeeld Openbaar Vervoer “Overstappen naar 2040: flexibel en slim
OV” - 23645-640
Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
d.d. 15 november 2017.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 december 2016
Antwoorden op de resterende vragen van de commissie over de voorlopige
conclusie positionering ProRail - 29984-708
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 30 november 2017.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 7 april 2017
Rapport ‘Kiezen voor een goed spoor’ inzake de scenario’s voor ordening en
sturing op het spoor na 2024 - 29984-713
De staatssecretaris verzoeken aan te geven op welke termijn de Kamer een
reactie op dit rapport tegemoet kan zien.
Deze brief is niet controversieel verklaard, maar door de commissie
aangehouden tot na de vorming van een nieuw kabinet.
FIN, EZ
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 23 juni 2017
Verkeershandhaving in relatie tot infrastructuur en voorlichting - 29398-565
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
14 december 2017.
V&J
Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 20 juli 2017
Beleidsreactie onderzoek "Straftoemeting ernstige verkeersdelicten" - 29398567
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
14 december 2017.
V&J
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Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17
januari 2017
Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties
verkeersveiligheid - 29398-546
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
14 december 2017.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14
november 2017 te 12.00 uur.
• Deze brief is niet controversieel verklaard, maar door de commissie
aangehouden.
• Ten behoeve van de feitelijke vragenronde wordt een stafnotitie verspreid
die reeds in concept gereed is. In de notitie komen de volgende
onderwerpen aan de orde: pakkans, rol decentrale overheden,
handhavingsintensiteit, financiële aspecten en no-regret maatregelen.
Mocht behoefte zijn aan aanvullende aandachtspunten, dan kan dat ter
vergadering worden aangegeven.
V&J
Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12
september 2016
Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en DikFaber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op
onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van
broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de
verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) - 34534
Aanhouden totdat de Kamer heeft besloten over de instelling van
Kamercommissies naar aanleiding van de kabinetsformatie.
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 2 december 2016
Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) - 31793-162
Aanhouden totdat de Kamer heeft besloten over de instelling van
Kamercommissies naar aanleiding van de kabinetsformatie.
VWS, EZ, V&J, BuHa-OS
Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 mei 2017
Voorstel aanwijzen groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2017Z05792
Ter bespreking: wenst de commissie het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer aan te wijzen als groot project?
Besluitvorming hierover is door de commissie aangehouden tot na de vorming
van een nieuw kabinet.
Indien de commissie een nieuw groot project wil aanwijzen, dienen de
volgende stappen te worden gezet:
1. De commissie voor Financiën dient om advies te worden gevraagd over de
aanwijzing van een groot project;
2. Na ontvangst van het advies dient de commissie een voorstel te doen aan
de Kamer, vergezeld van het uitgebrachte advies;
3. Indien de Kamer instemt dient de commissie een notitie op te stellen over
de uitgangspunten bij de parlementaire controle op dit project. Het gaat
onder meer om de duur van de grootprojectstatus, aanwijzingen over de
inrichting van de voortgangsrapportages, aanwijzingen over de op te
stellen accountantsrapporten en de frequentie en verschijningstijdstip van
voortgangsrapportages en accountantsrapporten. Tevens kan de
commissie besluiten een rapporteur aan te wijzen.
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Op dit moment zijn de volgende projecten op IenM-gebied aangewezen als
groot project:
• ERTMS
• HSL-Zuid
• Project Mainport Rotterdam
• Hoogwaterbeschermingsprogramma
• Ruimte voor de Rivier (eindevaluatie verwacht in voorjaar 2018)
• Zandmaas/Grensmaas (eindevaluatie verwacht in voorjaar 2018)

4.

Agendapunt:

Advies commissie Financiën aan commissie IenM over adviesverzoek
Algemene Rekenkamer inzake nieuw begrotingsartikel
Infrastructuurfonds

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 26 oktober 2017
Advies commissie Financiën aan commissie IenM over adviesverzoek
Algemene Rekenkamer inzake nieuw begrotingsartikel Infrastructuurfonds 2017Z14337
De Kamer voorstellen de Algemene Rekenkamer te verzoeken om advies uit te
brengen over de voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het
Infrastructuurfonds.
Tijdens de vorige procedurevergadering heeft de commissie IenM de wens
uitgesproken dit advies aan de Rekenkamer te vragen. Daartoe is allereerst,
conform de geldende procedure, de commissie Financiën om advies gevraagd.
De commissie Financiën heeft positief geadviseerd; de volgende stap in het
proces is een voorstel aan de Kamer.
Zie voor meer informatie over deze adviesaanvraag de onderstaande
stafnotitie (voor intern gebruik), op basis waarvan de commissie tijdens de
vorige procedurevergadering heeft besloten advies te vragen.
FIN

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 5 oktober 2017
Stafnotitie - Introductie art. 20 begroting Infrastructuurfonds - 2017Z13303
Ter informatie.

Mobiliteit/Transport
5.

Agendapunt:

Mobiliteitsbeeld 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 23 oktober 2017
Mobiliteitsbeeld 2017 - 31305-236
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling in de laatste week van
november (Kamerstuk 34775-XII).

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Nulmeting decentralisatie stoptreindiensten Limburg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 25 oktober 2017
Nulmeting decentralisatie stoptreindiensten Limburg - 29984-732
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 30 november 2017.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over ACM Boetebesluit inzake mogelijke
overtreding van de Mededingingswet door NS bij de aanbesteding voor
de openbaarvervoerconcessie van de Provincie Limburg in 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12
oktober 2017
Antwoorden op vragen commissie over ACM Boetebesluit inzake mogelijke
overtreding van de Mededingingswet door NS bij de aanbesteding voor de
openbaarvervoerconcessie van de Provincie Limburg in 2014 - 28165-275
Ter informatie.
Voor de behandeling van de brief van de minister van Financiën en het verslag
van het schriftelijk overleg over deze brief heeft de commissie voor Financiën
het voortouw. Tijdens de procedurevergadering d.d. 25 oktober 2017 heeft de
commissie voor Financiën besloten de commissie voor Infrastructuur en Milieu
te attenderen op beide stukken.
I&M

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 juni
2017
ACM Boetebesluit - 28165-270
Ter informatie.
EZ, I&M

Agendapunt:

Laatste stand van zaken omtrent de local rule vracht

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 20 oktober 2017
Laatste stand van zaken omtrent de local rule vracht - 31936-423
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Agendapunt:

Geluidberekeningen luchthavenbesluit Maastricht

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 oktober 2017
Geluidberekeningen luchthavenbesluit Maastricht - 31936-424
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Voorstel:

8.

9.

Voorstel:

Infrastructuur
10.

11.

Agendapunt:

Planning A27 Houten-Hooipolder

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 23 oktober 2017
Planning A27 Houten-Hooipolder - 34775-A-9
Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 20 november 2017.

Agendapunt:

2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 25 oktober 2017
2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 - 34775-A-10
Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 20 november 2017.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) over 40e
voortgangsrapportage HSL-Zuid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 1 november 2017
Rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) over 40e voortgangsrapportage
HSL-Zuid - 2017Z14530
Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 30 november 2017.

Voorstel:

Ruimte
13.

Agendapunt:

Planning voor het indienen van het wetsvoorstel Aanvullingswet
grondeigendom Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 25 oktober 2017
Planning voor het indienen van het wetsvoorstel Aanvullingswet
grondeigendom Omgevingswet - 33118-99
Aanhouden totdat de Kamer heeft besloten over de instelling van
Kamercommissies naar aanleiding van de kabinetsformatie.

Voorstel:

Milieu
14.

Agendapunt:

Rapport van CE Delft over bioplastics en proces rond transitieagenda’s
circulaire economie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 24 oktober 2017
Rapport van CE Delft over bioplastics en proces rond transitieagenda’s
circulaire economie - 32852-49
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 13 december
2017.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) 2017 en luchtkwaliteitsplan

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 30 oktober 2017
Achtste rapportage over de voortgang van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2017 en het
luchtkwaliteitsplan - 30175-268
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 7 december 2017.
NB. zie ook het agendapunt onder de Rondvraag over de agenda van het
algemeen overleg Leefomgeving.

Voorstel:
Noot:

Water
16.

Agendapunt:

Doorvaart en medegebruik van windparken op zee

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 23 oktober 2017
Doorvaart en medegebruik van windparken op zee - 29675-189
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Europa
17.

Agendapunt:

Verslag van de informele Transport- en Energieraad van 20-21
september 2017

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 november 2017
Verslag van de informele Transport- en Energieraad van 20-21 september
2017 - 21501-33-671
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 22 november 2017.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 oktober
2017
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017 21109-230
Ter informatie.
Op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat speelt een
implementatieachterstand bij de volgende twee richtlijnen:
• Richtlijn 2014/45/EU betreffende de periodieke technische controle van
motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn
2009/40/EG (deze richtlijn 2014/45/EU is bijna volledig geïmplementeerd,
behoudens de APK-plicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers met een
maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u, door de verwerping
van het betreffende wetsvoorstel door de Kamer. Op korte termijn zal de
minister een wetsvoorstel aan de Kamer aanbieden waarin dit alsnog
wordt geregeld)
• Richtlijn (EU) 2015/1513 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende
de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn
2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare
bronnen (implementatie geschiedt door een wijziging van de Wet
milieubeheer en het ontwerpbesluit energie vervoer, die momenteel beide
aanhangig zijn bij de Kamer).
Voorts is voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sprake van een
ingebrekestelling wegens te late implementatie van de volgende richtlijn:
• Richtlijn 2014/45 (periodieke technische controle motorvoertuigen en
aanhangwagens)
Daarnaast heeft de Europese Commissie in het derde kwartaal 2017 wat
betreft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de volgende zaak
wegens te late implementatie geseponeerd:
•
Zaak 2016/0415 over Richtlijn 2014/28 (Op de markt aanbieden van en
de controle op explosieven voor civiel gebruik)
BuZa, EZ, FIN, I&M

Agendapunt:

EU-voorstellen week 43-44

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2
november 2017
EU-voorstellen week 43-44 - 2017Z14581
Ter bespreking.

Voorstel:

18.

Voorstel:
Noot:

19.

Voorstel:
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Overig

Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op IenM-gebied
20.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten
In dit overzicht is voor de duidelijkheid aangegeven welke bewindspersonen
bij welke overleg aanwezig zullen zijn, met het oog op het nieuwe kabinet.
Voorstel: ter bespreking: wenst de commissie de staatssecretaris van IenW uit
te nodigen voor het algemeen overleg Wadden d.d. 24 januari 2018?
Noot: de minister van IenW is eerstverantwoordelijk voor het dossier Wadden;
zij zal sowieso bij het algemeen overleg zijn. Er is voor het overleg één brief
van de staatssecretaris geagendeerd: Kamerstuk 23645, nr. 649 over de
vervoersconcessies voor de Waddenveren. Dit betreft een OV-dossier; deze
brief is óók geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi d.d. 15 november 2017.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

08-11-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering motie-Van
Eijs/Kröger proactief aanbieden bloedonderzoek
08-11-2017 13.00 - 14.00 Delegatievergadering VNKlimaatconferentie Bonn
08-11-2017 14.00 - 16.00 Technische briefing Witboek toekomst van de
Europese Unie
09-11-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging Wet luchtvaart implementatie
EU-richtlijn luchthavengelden overige luchthavens
14-11-2017 t/m 16-11-2017 Werkbezoek VN-klimaatconferentie Bonn
15-11-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg OVV-rapport Veiligheid
vliegverkeer Schiphol
15-11-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ovchipkaart en taxi
• Staatssecretaris
20-11-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
• Minister en staatssecretaris
• Rapporteurs Begrotingsonderzoek Middendorp en Jetten zullen tijdens
het notaoverleg hun inbreng leveren
• Stafnotitie over begrotingsonderzoek wordt verspreid onder de leden
22-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Milieu
22-11-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 5
december
• Dit keer alleen minister, gezien de agenda
• EU-signalering wordt verspreid onder de leden
23-11-2017 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
23-11-2017 14.00 - 15.00 Technische briefing Werkprogramma 2018
Europese Commissie transport
23-11-2017 15.00 - 16.00 Technische briefing Werkprogramma 2018
Europese Commissie milieu
27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
• Minister
• Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
29-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
• Minister BZK; na de instelling van de nieuwe commissies wordt een
besluit genomen over dit AO
29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
• Staatssecretaris
• Rapporteur Remco Dijkstra
• Stafnotitie ERTMS wordt verspreid onder de leden
30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
• Staatssecretaris
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Stafnotitie HSL-Zuid is verspreid onder de leden
30-11-2017 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Kunststofketen en
zwerfafval
04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn
inzake brandstofkwaliteit
• Staatssecretaris
• Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Milieu
06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
• Staatssecretaris, afhankelijk van agenda ook minister EZK
• EU-signalering wordt verspreid onder de leden
07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
• Minister
07-12-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen suppletoire begrotingen
Najaarsnota 2017
07-12-2017 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
• Staatssecretaris
13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
• Staatssecretaris
14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaat
• Minister EZK; na de instelling van de nieuwe commissies wordt een
besluit genomen over dit AO
14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Mobiele telefoon in het verkeer
14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid
• Minister en minister JenV
20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Milieu
20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
• Staatssecretaris

- Kerstreces •
•
•

21.

Agendapunt:
Noot:

18-1-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
• Staatssecretaris
24-1-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Wadden
• Minister
25-1-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
• Minister

Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied
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.
Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling
aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van
wijziging.
• 34757 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)
Dit wetsvoorstel is op 11 oktober 2017 aangemeld voor plenaire
behandeling.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
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2. Debatten:
• Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de
veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 6 april 2017.
De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit
debat een schriftelijk overleg te houden.
3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de
effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
• Dertigledendebat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 24 oktober 2017.
• Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 24 oktober 2017.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO)):
• VSO Lokale scheiding fiets en snorfiets (29398, nr. 571)
Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)

Rondvraag
22.

Agendapunt:

Agenda algemeen overleg Leefomgeving d.d. 7 december 2017

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD)
- 25 oktober 2017
Voorstel Van Raan (PvdD) om een apart algemeen overleg over luchtkwaliteit
te houden - 2017Z14252
Ter bespreking: Ziet de commissie gezien de in de noot gevoegde agenda voor
het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 7 december 2017 aanleiding om dit
algemeen overleg met een uur uit te breiden?
Naar aanleiding van het voorstel van het lid Van Raan (PvdD) tijdens de
procedurevergadering van 25 oktober 2017 is besloten om tijdens deze
procedurevergadering de agenda van het algemeen overleg Leefomgeving te
agenderen, om te bezien of het nodig is de duur van het overleg uit te
breiden.
De agenda voor het algemeen overleg Leefomgeving op 7 december van 14.30
tot 17.30 uur is momenteel als volgt:
1. Verbod verwijderen roetfilter en roetfiltertest in de APK
2. Rapportage over de pieknormering (geluid) voor bedrijfsmatige activiteiten
zoals deze is opgenomen in het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving
(Bkl)
3. Beleidsreactie op eindadvies bestuurlijke werkgroep evaluatie
geurregelgeving veehouderij
4. Milieuzone Utrecht
5. Visie op gezondheid en toegezegde reactie op advies Gezondheidsraad
over het meewegen van gezondheid
6. Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos
7. Gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de volledige saneringsopgave van
de voormalige fosforfabriek Thermphos
8. Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) 2017 en luchtkwaliteitsplan *(mits de comissie met het voorstel
eerder op deze agenda heeft ingestemd)

Voorstel:

Noot:
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23.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Jetten (D66) om de minister te vragen naar de
stand van zaken van de toezending van de Nota van Wijzing op de
Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen motorvoertuigen
(34182)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 31 maart 2015
Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar
aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke
handhaving en enkele verbeteringen) - 34182
Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken van
de toezending van de Nota van Wijziging op het genoemde wetsvoorstel.
In de planningbrief van de minister staat vermeld dat deze Nota van Wijziging
in het derde kwartaal van 2017 aan de Kamer zou worden verzonden.

Voorstel:
Noot:

Overig (besloten)
24.

Agendapunt:

Programmavoorstel van het lid Jetten (D66) rondetafelgesprek over
de verduurzaming van de binnenvaart en short sea shipping d.d. 6
december 14.00-17.00/18.00 uur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 1 november 2017
Stafnotitie - Programmavoorstel van het lid Jetten (D66) rondetafelgesprek
verduurzaming binnenvaart en short sea shipping - 2017Z14525
Welke leden melden zich aan voor deelname aan dit rondetafelgesprek?
Het rondetafelgesprek vindt definitief doorgang als zich minimaal vier leden
aanmelden die ten minste 30 zetels vertegenwoordigen (aanmelding is niet
vrijblijvend: indien u onverhoopt verhinderd bent dient u voor vervanging te
zorgen).
Indien er voldoende leden deelnemen, het programma van het
rondetafelgesprek vaststellen (zie bijgevoegd programmavoorstel).

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2017A01722
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