Den Haag, 31 mei 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
I&W
J&V
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu tot aanbieding
manifest m.b.t. mestbeleid

Zaak:

Brief derden - Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) te - 22 mei
2018
Verzoek VBBM tot aanbieding manifest m.b.t. mestbeleid - 2018Z09195
Petitieaanbieding organiseren op 19 juni 2018 om 13.30 uur.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Verzoek van 18.000 postduivenliefhebbers tot aanbieding van de
petitie 'Bescherm de postduivensport tegen onnatuurlijke
roofvogelstand'

Zaak:

Brief derden - V. Hoogerwerf te Mill - 24 mei 2018
Verzoek, namens 18.000 postduivenliefhebbers, tot aanbieding petitie
'Bescherm de postduivensport tegen onnatuurlijke roofvogelstand' 2018Z09552
Petitieaanbieding organiseren op 19 juni 2018 om 13.45 uur.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Verzoek Stichting Varkens in Nood tot aanbieding petitie m.b.t.
misstanden in de varkenshouderij

Zaak:

Brief derden - Stichting Varkens in Nood te Amsterdam - 24 mei 2018
Verzoek Stichting Varkens in Nood tot aanbieding petitie m.b.t. misstanden in
de varkenshouderij - 2018Z09577
Petitieaanbieding organiseren op 26 juni 2018 om 13.45 uur.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken van de minister van LNV
5.

Agendapunt:

Jaarverslag 2017 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 22 mei 2018
Jaarverslag 2017 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 33835-79
Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit op 14 juni 2018.
VWS

Agendapunt:

Evaluatie Skal Biocontrole

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 22 mei 2018
Evaluatie Skal Biocontrole - 25268-162
Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit op 14 juni 2018.

Voorstel:

6.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie van Netwerk
Grondig en Comité Gras met betrekking tot een toekomstbestendige
definitie van grondgebonden melkveehouderij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 18 mei 2018
Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie van Netwerk Grondig
en Comité Gras met betrekking tot een toekomstbestendige definitie van
grondgebonden melkveehouderij - 34295-25
Betrekken bij het dertigledendebat over het advies van de Commissie
grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij.
In de jaarplanning van het ministerie staat dat de Kamer in juni 2018 de
Kamerbrief Aanpak stelselherziening mestbeleid ontvangt.

Voorstel:
Noot:

8.

Agendapunt:

Inwerkingtreding sleepvoetverbod en alternatieven

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 23 mei 2018
Inwerkingtreding sleepvoetverbod en alternatieven - 33037-286
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

Voorstel:
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9.

Agendapunt:

Pachtnormen 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 23 mei 2018
Pachtnormen 2018 - 27924-71
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pacht.
In de procedurevergadering van de commissie EZ van 28 mei 2015 is besloten
het algemeen overleg Pacht in te plannen na ontvangst van de resultaten van
het overleg tussen de initiatiefnemers van het akkoord van Spelderholt en
pachters en verpachters. De Kamer is voor het laatst op 7 juli 2017 over de
pachtherziening geïnformeerd (Kamerstuk 27 924, nr. 70). In die brief kondigt
de voormalig staatssecretaris van Economische Zaken aan de Kamer na de
zomer (van 2017) een inhoudelijke reactie op de bevindingen van de
bemiddelaar en een visie op het vervolgtraject aan de Kamer te sturen.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Verslag van het schriftelijk overleg over aanpassingen stalbeoordeling
door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en
veehouderij (TacRav)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 23 april 2018
Antwoorden op vragen commissie over aanpassingen stalbeoordeling door de
Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) 28973-199
Ter bespreking.
Aangehouden in de procedurevergadering op 23 mei 2018.
I&W

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 21 juni 2017
Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling
ammoniak en veehouderij (TacRav) - 28973-193
Ter informatie.
I&W
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 16 januari 2018
Aanpassingen stalbeoordeling TacRav - professionaliseringsslag - 28973-196
Ter informatie.
I&W

Agendapunt:

Stand van zaken inzake de uitvoering van het Europees
Landschapsverdrag

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 24 mei 2018
Stand van zaken inzake de uitvoering van het Europees Landschapsverdrag 34913-2
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 26 april 2018, over het bericht
‘Natuurbescherming in EU krijgt onvoldoende’

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 30 mei 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 26 april 2018, over het bericht ‘Natuurbescherming in EU
krijgt onvoldoende’ - 33576-132
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Voortgang rondom de geconstateerde onregelmatigheden bij de
registratie van runderen en kalveren in het Identificatie en
Registratiesysteem (I&R)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 24 mei 2018
Voortgang rondom de geconstateerde onregelmatigheden bij de registratie
van runderen en kalveren in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) 33037-287
Betrekken bij het debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake
derogatie.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Bodemstrategie en uitvoering van de motie van de leden Agnes Mulder
en Remco Dijkstra over onderzoek naar opslag van CO2 in de bovenste
bodemlaag

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 23 mei 2018
Bodemstrategie en uitvoering van de motie van de leden Agnes Mulder en
Remco Dijkstra over onderzoek naar opslag van CO2 in de bovenste
bodemlaag - 30015-54
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw en Klimaat op 26 juni 2018.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Oprichting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en herinrichting van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 28 mei 2018
Oprichting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
herinrichting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 34775XIII-138
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van
Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017
(deel LNV) op 21 juni 2018.
EZK

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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16.

Agendapunt:

Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van
de informele Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 juni 2018 (eerste
deel van de beantwoording)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 30 mei 2018
Antwoorden op een deel van de vragen commissie over de geannoteerde
agenda van de informele landbouwraad van 3 tot 5 juni 2018 - 21501-321110
Voor kennisgeving aannemen.
Het betreft de antwoorden op vragen over onderwerpen die geagendeerd zijn
voor de informele Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m 5 mei juni 2018 en
over de visserijprotocollen voor Kaapverdië en Madagaskar en de visbestanden
in de Westelijke wateren, omdat deze onderwerpen binnenkort in stemming
komen in Brussel. De beantwoording van de overige vragen ontvangt de
Kamer binnen de hiervoor gebruikelijke termijn.

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:

ICES advies vergelijking Ecologische en Milieu-effecten van pulskor en
traditionele boomkor

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 30 mei 2018
ICES advies vergelijking Ecologische en Milieu-effecten van pulskor en
traditionele boomkor - 32201-90
Betrekken bij het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Verslag van het schriftelijk overleg over de stand van zaken
fosfaatrechten (Kamerstuk 33037-281)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 30 mei 2018
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken fosfaatrechten 33037-288
Agenderen voor het algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechten op 27
juni 2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 29 maart 2018
Stand van zaken fosfaatrechten - 33037-281
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stand van zaken
fosfaatrechten op 27 juni 2018.

Stukken van andere bewindspersonen
19.

Agendapunt:

Opleverdatum RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling
gewasbeschermingsmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 april 2018
Opleverdatum RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling
gewasbeschermingsmiddelen - 27858-420
Nadere aangekondigde informatie afwachten.
Deze brief is overgedragen door de vaste commissie voor VWS op 23 mei
2018.
De minister voor Medische Zorg schrijft dat het rapport van het RIVM, samen
met zijn reactie daarop, nog voor de start van het zomerreces aan de Kamer
wordt toegestuurd.
VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over de import van
vervuild vlees uit Brazilië

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 april 2018
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 28 maart 2018, over de import van vervuild vlees uit
Brazilië - 26991-522
Betrekken bij het dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit
Brazilië.
Overgedragen door de vaste commissie voor VWS op 23 mei 2018.
EU, VWS, BuHa-OS

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Toestemming voor een technische briefing over het
structuurfondsenbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 23 mei 2018
Toestemming voor een technische briefing over ervaringen vanuit het
structuurfondsenbeleid met het sturen op Europese doelen (in aanloop naar de
behandeling van de GLB-voorstellen) - 2018Z09361
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Overige stukken
22.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 29 mei 2018
Stafnotitie - Voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof - 2018Z09919
Ter bespreking.
De notitie zal door het lid Weverling mondeling worden toegelicht.

Voorstel:
Noot:

23.

24.

Agendapunt:

Voorstel voor spreektijden per fractie voor het notaoverleg
Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor
vis en visser / "Leve de Noordzee" op 2 juli 2018

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 30 mei 2018
Stafnotitie - Spreektijden Notaoverleg initiatiefnota van het lid De Groot over
een duurzame toekomst voor vis en visser / "Leve de Noordzee" 2018Z09958
Instemmen met de voorgestelde spreektijden per fractie.

Agendapunt:

Behandeling van de Monitor Brede Welvaart

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 31 mei 2018
Behandeling van de Monitor Brede Welvaart - 2018Z10088
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, OCW, SZW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
mei 2018
Monitor Brede Welvaart - 34298-23
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van
Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017
(deel LNV) op 21 juni 2018.
EZK
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25.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28
mei 2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z09753
Ter bespreking.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Deelnemers technische briefings 13 juni (GLB en Kringlooplandbouw)
en 21 juni 2018 (Brexit)

Voorstel:

Ter informatie.
13 juni 2018, 11.00 - 12.00 uur Experts van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat verzorgen een briefing over de ervaringen vanuit het
structuurfondsenbeleid met het sturen op Europese doelen (in het kader van
het GLB).
Geurts (CDA), De Groot (D66), Futselaar (SP) en Moorlag (PvdA).
wo 13-06-2018, 15.30 - 17.00 uur Wageningen University Research verzorgt
een technische briefing inzake (kringloop)landbouw en klimaat.
Geurts (CDA), De Groot (D66), Grashoff (GL), Futselaar (SP), Moorlag (PvdA),
Ouwehand (PvdD) en Bisschop (Ovb, SGP).
do 21-06-2018, 13.00 - 14.15 uur De Taskforce Brexit van het ministerie van
Buitenlandse Zaken verzorgt in samenwerking met het ministerie van LNV een
technische briefing over de LNV-aspecten van de Brexit (besloten)
Lodders (VVD), Geurts (CDA) Moorlag (PvdA), Grashoff (GL) en Futselaar
(Ovb, SP).

27.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in
slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief
gevraagd voorafgaand aan debat
• Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5
september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
• Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid
Geurts op 16 januari 2018)
• Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie
(aangevraagd door het lid Lodders op 27 maart 2018)
• Debat over insectensterfte in Nederland (aangevraagd door het lid
Grashoff op 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand
op 29 maart 2018)
• Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar
voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) brief gevraagd voorafgaand aan debat
• Dertigledendebat over de misstanden bij maneges (aangevraagd door het
lid Arissen op 11 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
• 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)
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
28.

Agendapunt:

Toestemming voor een technische briefing door de NVWA over de
kritische prestatie-indicatoren (KPI's)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 22 mei 2018
Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing NVWA over de
kritische prestatie-indicatoren - 2018Z09210
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over Aanpak
en reductie van bijtincidenten door honden op 24 mei 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22
mei 2018
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over Aanpak en
reductie van bijtincidenten door honden op 24 mei 2018 - 2018Z09236
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de
voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 mei 2018
EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM
(2018) 173 - 2018Z09490
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EUvoorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen op 20
juni 2018.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m
5 juni 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 mei 2018
Geannoteerde agenda van de informele landbouwraad van 3 tot 5 juni 2018 21501-32-1109
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 28 mei 2018 ter
voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad van 3 t/m 5 juni 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
32.

Agendapunt:

Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van LNV te vragen
naar de stand van zaken inzake het beleid ten aanzien van
hoogrisicohonden, inclusief stand van zaken uitvoering motie De Groot
over een fok- en importverbod HR-honden (Kamerstuk 28 286, nr.
957).

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 29 mei 2018
Verzoek van het lid De Groot de minister van LNV te vragen naar de stand van
zaken inzake het beleid ten aanzien van hoogrisicohonden, inclusief stand van
zaken uitvoering motie De Groot (28286, nr. 957) over een fok- en
importverbod HR-honden. - 2018Z09924
Ter bespreking.

Voorstel:
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33.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Graus (PVV) om na het zomerreces een algemeen
overleg van 2 uur te voeren met de minister van LNV naar aanleiding
van het rondetafelgesprek Aanpak en reductie bijtincidenten op 24
mei jl.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV)
- 30 mei 2018
Verzoek van het lid Graus om na het zomerreces een algemeen overleg van 2
uur te voeren met de minister van LNV naar aanleiding van het
rondetafelgesprek Aanpak en reductie bijtincidenten op 24 mei jl. 2018Z09955
Ter bespreking.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van BZK uit te
nodigen voor het algemeen overleg Regio

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 30 mei 2018
Verzoek van het lid De Groot de minister van BZK uit te nodigen voor het
algemeen overleg Regio i.v.m. de breedte van het onderwerp (van
krimpproblematiek tot aan ruimtelijke vraagstukken) - 2018Z09964
Ter bespreking.
Het algemeen overleg Regio staat gepland op woensdag 20 juni 2018 van
14.00 tot 17.00 uur. De minister van BZK is op dat moment in het buitenland.
Indien de commissie instemt met het verzoek zal het algemeen overleg
verplaatst worden naar dinsdag 3 juli 2018 van 16.00 tot 19.00 uur.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Voorstel van het lid De Groot (D66) om kort na het zomerreces een
rondetafelgesprek te organiseren inzake kweekvlees en hier de vaste
commissie voor VWS voor uit te nodigen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 31 mei 2018
Voorstel van het lid De Groot (D66) een rondetafelgesprek te organiseren kort
na het zomerreces inzake Kweekvlees en hier de vaste commissie voor VWS
bij uit te nodigen. - 2018Z10136
Ter bespreking.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

BESLOTEN GEDEELTE
36.

Agendapunt:

Terugkoppeling gesprek tussen commissievoorzitter en minister van
LNV

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2017A04016
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