Den Haag, 20 februari 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
OCW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20
februari 2019

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3
2, 5, 6, 7, 9, 10, 15
16
13

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging Parliament of Romania voor vergadering over
gemeenschappelijk landbouw- en cohesiebeleid d.d. 19-20 maart 2019,
Boekarest

Zaak:

Brief derden - Parliament of Romania te Den Haag - 4 februari 2019
Uitnodiging Parliament of Romania voor vergadering over gemeenschappelijk
landbouw- en cohesiebeleid d.d. 19-20 maart 2019 - 2019Z02050
Voor kennisgeving aangenomen.
In verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019,
ziet de commissie dit keer af van deelname.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de behandeling van het ontwerp
van het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur
Omgevingswet (Kamerstuk 34985)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 1 februari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake de behandeling van het ontwerp van het
Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet - 349858
De commissie herziet haar eerdere besluit om de behandeling van het
wetsvoorstel aan te houden. De commissie verzoekt het kabinet om uiterlijk zes
weken na het aflopen van de consultatieronde van het Aanvullingsbesluit natuur
Omgevingswet een reactie op de consultatie aan de Kamer te sturen. Deze
reactie wordt betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten
- 29 juni 2018
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de
overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet
(Aanvullingswet natuur Omgevingswet) - 34985
Ervan uitgaande dat het kabinet de reactie op de consultatieronde conform
bovenstaand besluit aan de Kamer stuurt, wordt het wetsvoorstel aangemeld
voor plenaire behandeling met het voornemen het debat in de eerste week na
het meireces 2019 te laten plaatsvinden.
BiZa
Brief commissie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 28 januari 2019
Behandeling wetsvoorstel Aanvullingswet natuur aanhouden tot de
consultatieperiode van het Aanvullingsbesluit natuur is afgelopen en reactie te
van het kabinet op deze consultatie is ontvangen. - 2019Z01384
Ter informatie.

Stukken van de minister van LNV
4.

Agendapunt:

Resultaten van de 14e conferentie van partijen van het
Biodiversiteitsverdrag

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 1 februari 2019
Resultaten van de 14e conferentie van partijen van het Biodiversiteitsverdrag 26407-113
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Nieuwe commissievoorstellen voor noodmaatregelen visserijsector bij
no-deal Brexit

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 februari 2019
Nieuwe commissievoorstellen voor noodmaatregelen visserijsector bij no-deal
Brexit - 23987-310
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart
2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Uitvoering motie van de leden Omtzigt en Geurts over een door de
Europese Commissie erkende inspectiepost levende dieren (Kamerstuk
35084-27)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 7 februari 2019
Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Geurts over een door de
Europese Commissie erkende inspectiepost levende dieren - 35084-31
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 13 maart
2019.
EU

Agendapunt:

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 11 februari 2019
Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019 - 21501-32-1159
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart
2019.
EU

Besluit:

7.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Reactie op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 11 februari 2019
Reactie op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel - 26407-114
Betrekken bij het plenaire debat over insectensterfte in Nederland.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de regeling
van werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht ‘Omstreden
onkruidverdelger kreeg groen licht op basis van witwasteksten van de
fabrikanten’

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 11 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de regeling van
werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht ‘Omstreden
onkruidverdelger kreeg groen licht op basis van witwasteksten van de
fabrikanten’ - 27858-440
Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen. Dit
algemeen overleg zal in april 2019 worden ingepland met de minister van LNV
en de staatssecretaris van IenW (3 uur).
Het lid Ouwehand (PvdD) heeft aangegeven het dertigledendebat over de
uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van
landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel en het
dertigledendebat over het stopzetten van Nederlands onderzoek naar glyfosaat
door Monsanto omdat ze de resultaten 'niet acceptabel' vonden, in te trekken.
EU

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over de uitspraak
van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van
landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 11 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 22 januari 2019, over de uitspraak van een Franse
rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in
strijd is met het voorzorgsbeginsel - 27858-441
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.
Zie bovenstaand agendapunt.
EU

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de uitspraak Hof van Justitie
over programma aanpak stikstof (PAS)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 11 februari 2019
Beantwoording vragen commissie over de uitspraak Hof van Justitie over
programma aanpak stikstof (PAS) - 32670-144
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Programma
Aanpak Stikstof.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand,
gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2019,
over het bericht dat er miljoenen varkens meer gefokt worden dan
officieel bekend is en dat er een gat zit tussen de Duitse en
Nederlandse cijfers van de import en export van varkens

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 12 februari 2019
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens
de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat er
miljoenen varkens meer gefokt worden dan officieel bekend is en dat er een gat
zit tussen de Duitse en Nederlandse cijfers van de import en export van
varkens - 28286-1038
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken van andere bewindspersonen
13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de media-aandacht omtrent
toekenning van een projectvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek
met apen in het BPRC

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 februari 2019
Reactie op verzoek commissie over de media-aandacht omtrent toekenning van
een projectvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek met apen in het BPRC 32336-87
Agenderen voor het algemeen overleg Dierproeven op 11 april 2019.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overige stukken
14.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het
lid Bromet - 15 mei 2018)
• Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis
(aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
• Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot
op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar
voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
• Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid
over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het
lid Futselaar op 17 april 2018)
• Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
• Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid
Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
• Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende
industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen
(aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018)
• Dertigledendebat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de
toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met
het voorzorgsbeginsel (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 januari
2019)
• Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten
(aangevraagd door het lid Wassenberg op 5 februari 2019) - brief
gevraagd voorafgaand aan het debat
• Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid
Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
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15.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 31 januari 2019
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2019Z00869
Conform de voorstellen op de lijst.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet
alleen”

Zaak:

Volgcommissie(s):

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 12 februari 2019
Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen” 35141
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de
behandeling over te nemen.
Deze initiatiefnota zal samen worden behandeld met de initiatiefnota van de
leden De Groot en Bromet "Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig
Nederland" (Kamerstuk 35140).
EZK, LNV

Agendapunt:

Kennisthema Programma Aanpak Stikstof

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 13 februari 2019
Stafnotitie - Nieuw voorstel technische briefing PAS - 2019Z02819
De technische briefing over het PAS uitstellen tot na de uitspraak van de Raad
van State. De voorbereidingsgroep PAS zal spoedig na de uitspraak van de
Raad van State een voorstel aan de commissie doen voor een mogelijke
technische briefing en/of rondetafelgesprek.

Besluit:
Noot:

17.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

18.

Agendapunt:

Voorstel van de rapporteur EHS inzake afronding grootprojectstatus
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 13 februari 2019
Stafnotitie - Afronding grootprojectstatus Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 2019Z02822
De eindrapportage Ecologische Hoofdstructuur (Kamerstuk 30 825, nr. 216) is
voldoende besproken tijdens het algemeen overleg Natuur op 12 februari 2019
om de volgende procedurele stap ter beëindiging van de grootprojectstatus
Ecologische Hoofdstructuur, nl. advies vragen aan de vaste commissie voor
Financiën, te zetten.
De leden Geurts (CDA), De Groot (D66) en Bromet (GL) stellen een voorstel op
voor de invulling en het mandaat van het rapporteurschap natuur.

Besluit:

Besluit:

19.

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 13 februari 2019
Stafnotitie - Resterende ontwikkelruimte onder het PAS - 2019Z02820
Betrekken bij de verdere behandeling van het kennisthema PAS.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Bisschop (SGP) en De Groot (D66) voor de opzet
van het rondetafelgesprek over de LNV-visie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 14
februari 2019
Voorstel van de leden Bisschop (SGP) en De Groot (D66) voor de opzet van het
rondetafelgesprek over de LNV-visie - 2019Z02992
De leden Bisschop (SGP) en De Groot (D66) doen op basis van hetgeen is
besproken een herzien voorstel op de volgende procedurevergadering.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Brief van commissie EZK met verzoek tot samenwerking met
voorbereidingsgroep Klimaat inzake nadere invulling
rondetafelgesprek Klimaatakkoord –Sectortafel Landbouw

Zaak:

Brief commissie - griffier, D.S. Nava - 18 februari 2019
Brief inzake samenwerking met voorbereidingsgroep Klimaat inzake nadere
invulling rondetafelgesprekken - 2019Z03381
De leden Weverling (VVD) en Ouwehand (PvdD) zullen namens de commissie
LNV met de voorbereidingsgroep van de vaste commissie voor Economische
Zaken en Klimaat mee gaan denken over de invulling van het rondetafelgesprek
Klimaatakkoord - Sectortafel Landbouw.
LNV

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de directeur van
de Jagersvereniging over de wolf, gedaan in de uitzending van
Nieuwsuur op 22 januari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 11 februari 2019
Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de directeur van de
Jagersvereniging over de wolf, gedaan in de uitzending van Nieuwsuur op 22
januari 2019 - 2019Z02537
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Natuur op 12 februari 2019.

Besluit:

Rondvraag
22.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Von Martels (CDA) om de minister van LNV een
reactie te vragen op het tuinbouwakkoord dat 14 maart 2019 wordt
gepresenteerd

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels
(CDA) - 13 februari 2019
Verzoek van het lid Von Martels om de minister van LNV een reactie te vragen
op het tuinbouwakkoord dat 14 maart 2019 wordt gepresenteerd - 2019Z02813
De minister van LNV verzoeken om een reactie op het tuinbouwakkoord dat op
14 maart 2019 wordt gepresenteerd aan de Kamer te sturen.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
23.

Agendapunt:

Stafnotitie - Suggesties buitenlandse werkbezoeken 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 13 februari 2019
Stafnotitie - Suggesties buitenlandse werkbezoeken 2019 - 2019Z02773
De commissie besluit vooralsnog geen buitenlands werkbezoek te organiseren.
Het staat de leden vrij om te allen tijde een nieuw voorstel voor een
buitenlands werkbezoek aan de commissie voor te leggen.

Besluit:

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2018A04102
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