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ECONOMIE EN INNOVATIE 10.30-10.50

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst deel Economie en Innovatie nrs. 1 t/m 12
(zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Uitnodigingen Economie en Innovatie
2.

Agendapunt:

Aanbieding jaarverslag 2013 van ACM

Zaak:

Brief derden - Autoriteit Consument en Markt (ACM) te Den Haag - 13 maart
2014
Aanbieding jaarverslag 2013 van ACM - 2014Z04744
Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden aanwezig zullen zijn bij
de toelichting van de raad van bestuur van de ACM op het jaarverslag, waarna
bij voldoende deelname de raad van bestuur zal worden uitgenodigd.
Agenderen voor het t.z.t. te plannen AO Marktwerking, Mededinging en
Staatssteun

Besluit:

Besluit:

3.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "Interactive biomassa: wensen en grenzen" van
PBL

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 14 maart
2014
Aanbieding rapport "Interactive biomassa: wensen en grenzen" van PBL 2014Z04815
Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke fracties aan dit gesprek willen
deelnemen, waarna het gesprek bij voldoende deelname gepland wordt.
Desgewenst betrekken bij het te plannen verzamel algemeen overleg Energie.

Besluit:
Besluit:

4.

Volgcommissie(s):

I&M

Agendapunt:

Aanbod IEA om hun analyse over het Nederlandse energie- en
klimaatbeleid toe te lichten

Zaak:

Brief derden - International Energy Agency (IEA) te Paris Cedex 15 - 17 maart
2014
Informatie IEA over lancering van grondige herziening van energiebeleid van
Nederland 2014 en aanbod voor gesprek over energiebeleid d.d. 23 april 2014 2014Z05015
Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke fracties deel willen nemen aan het
gesprek met mw. van der Hoeven, directeur van het IEA, op 23 april a.s. van
13.00 tot 14.00 uur.
I&M

Besluit:

Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Verzoek KNHS, mede namens NTFU en Watersportverbond, tot
aanbieding petities 'Red de Buitenrit' en 'Behoud het Toervaartnet' d.d.
8 april 2014

Zaak:

Brief derden - Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) te Ermelo 17 maart 2014
Verzoek Paardensportbond KNHS, mede namens Wielersportbond NTFU en
Watersportverbond, tot aanbieding petities 'Red de Buitenrit' en 'Behoud het
Toervaartnet' d.d. 8 april 2014 - 2014Z04988
Verzoek wordt gehonoreerd om een petitieaanbieding te organiseren inzake
'Red de Buitenrit' en 'Behoud het Toervaartnet' op dinsdag 8 april 2014 om
13.45 uur.
I&M, VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

Energie
6.

Agendapunt:

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling
COM(2014)23 final en de Aanbeveling C(2014) 267 final (schaliegas)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2014
Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2014) 23 final
en de Aanbeveling COM (2014) 267 final - 22112-1806
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Besluit grootschalige uitrol slimme meters

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart 2014
Aanbieding ontwerp-besluit grootschalige uitrol slimme meters - 29023-160
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 1
april 2014 om 12.00 uur. De minister van EZ wordt verzocht de vragen uiterlijk
7 april a.s. te beantwoorden ten behoeve van de procedurevergadering op 8
april a.s. zodat bepaald kan worden of een vervolgprocedure gewenst is.
De minister van EZ wordt verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat
het besluit naar voldoening met de Kamer is besproken.

Besluit:

7.

Besluit:

Besluit:
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Economie en Innovatie
8.

Agendapunt:

Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014
Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta - 32637-124
Het algemeen overleg Innovatie en het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid
worden samengevoegd tot een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en
Innovatie, dat voor het zomerreces gepland zal worden.
Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.
SZW

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 februari
2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2014
Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 februari 2014 21501-30-323
Agenderen voor het schriftelijk overleg Concurrentieraad 12-13 mei 2014
(informeel) op 6 mei 2014 te 12.00 uur.
EU

Agendapunt:

Ambitieus Ondernemerschap Een agenda voor startups en groeiers

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014
Ambitieus Ondernemerschap: Een agenda voor startups en groeiers - 31311104
Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.
FIN, BuHa-OS, OCW

Besluit:

10.

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het
vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren
(Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 14 augustus 2013
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van
parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling
parkeertarieven per minuut) - 33707
Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 10 april 2014 te
12.00 uur.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 12 maart 2014
Nota van wijziging - 33707-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel van wet van het lid
Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij
kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Overig Economie en Innovatie
Geen agendapunten
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Reeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie
12.

Agendapunt:

Reactie op motie Holdijk c.s. over het versterken van de positie van
winkeliers in winkelcentra (Kamerstuk 32412, K)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart 2014
Reactie op de motie Holdijk c.s. over het versterken van de positie van
winkeliers in winkelcentra (Kamerstuk 32412 nr.20) - 32412-20
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en MVO
op 20 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.

Besluit:

13.

Agendapunt:
Besluit

Verzoek van de leden Ozturk en Ziengs om het algemeen overleg
Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen.
Via een spoed emailprocedure is op 18 maart 2014 besloten om het algemeen
overleg Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen. Het nieuwe
tijdstip van het algemeen overleg is van 14:00 tot 17:00 uur.

Rondvraag Economie en Innovatie
14.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand tijdens de RvW van 18 maart jl. om een
kabinetsreactie op het rapport van Urgenda betreffende duurzame
energievoorziening

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 19 maart 2014
Verzoek van het lid Ouwehand tijdens de RvW van 18 maart jl. om een
kabinetsreactie op een rapport van Urgenda betreffende duurzame
energievoorziening - 2014Z05054
Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van Urgenda betreffende
duurzame energievoorziening wordt gehonoreerd. Tevens zal een
kabinetsreactie worden verzocht op het rapport van Ecofys "Assessing the EU
2030 Climate and Energy targets" en op de oratie van dhr. M. Mulder
"Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering.
De minister zal in aansluiting op bovenstaand verzoek tevens worden verzocht
om een kabinetsreactie op de analyse "Nut en noodzaak van windenergie in het
Energieakkoord".

Besluit:

Besluit:

Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie
15.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Mulder om aan te geven wanneer de minister
reageert op het advies van SodM zoals toegezegd in het algemeen
overleg van 18 februari 2014.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder
(CDA) - 26 maart 2014
Verzoek van het lid Mulder om aan te geven wanneer de minister reageert op
het advies van SodM zoals toegezegd in het algemeen overleg van 18 februari
2014. - 2014Z05503
De minister van EZ wordt verzocht, conform zijn eerdere toezegging, een
reactie te geven op het advies van het SodM en zal tevens worden verzocht aan
te geven hoe de informatievoorziening over gaswinning in Groningen aan de
Kamer in de komende periode gestructureerd wordt.

Besluit:
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Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en
Natuur 10.50 – 10.55
16.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de
vaste en algemene commissies ‘Behandeling rapporten Algemene
Rekenkamer’

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014
Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014 2014Z04366
Ter informatie.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de
vaste en algemene commissies ‘Advies behandelwijze van
beleidsdoorlichtingen'.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014
Beleidsdoorlichtingen - 2014Z04379
Ter informatie.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Stafnotitie EU-raden planning van de de AO's en SO’s, VAO’s en VSO’s
etc.

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 20 maart 2014
Planning algemeen overleggen en schriftelijk overleggen t.b.v. EU-Raden in het
tweede semester van 2014 - 2014Z05181
De planning van de algemeen overleggen en schriftelijk overleggen ter
voorbereiding van de Europese Raden in het tweede semester van 2014
worden, conform de voorstellen in de stafnotitie, vastgesteld.

Besluit:

Besluit:

Er zal een schriftelijk overleg in plaats van een algemeen overleg worden
gevoerd ten behoeve van de Telecomraad van 4 november 2014.

Besluit:

Het reeds geplande schriftelijk overleg van 29 april 2014 (meireces) ten
behoeve van de Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 5-7 mei 2014 zal
vervallen en de betreffende agendapunten worden betrokken bij het algemeen
overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15 april 2014 op 9 april 2014 van
11.00-14.00 uur.
Indien mogelijk zal het schriftelijk overleg over de informele Energieraad,
waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 12 mei 2014, worden omgezet naar
een algemeen overleg.
Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Energieraad op 3 december
2014 zal met een half uur worden verlengd en daarmee 2 uur duren.

Besluit:

Besluit:

19.

Agendapunt:

Voorstel werkwijze commissie EZ m.b.t. inventarisatie vragen m.b.t.
brieven gevraagd bij RvW

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 25 maart 2014
Voorstel voor de wijze waarop de commissie EZ vormgeeft aan de inventarisatie
van vragen van fracties over een brief van de regering, die is gevraagd tijdens
de Regeling van Werkzaamheden (RvW). - 2014Z05442
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Besluit:

De commissie stelt, conform het voorstel in de stafnotitie, de werkwijze vast ter
inventarisatie van aanvullende vragen van fracties over een brief gevraagd bij
de Regeling van Werkzaamheden. In het kort ziet deze er als volgt uit:
1.

2.

3.

Het aanvragende lid neemt over het verzoek tot het stellen van
aanvullende vragen contact op met de de commissiestaf EZ. De
commissiestaf start zonder contact te hebben gehad met dit
aanvragende lid niet uit eigener beweging een procedure op;
In samenspraak tussen het aanvragende lid en de commissiestaf zal
worden bezien of de inventarisatie van vragen spoedeisend is. Indien
dat het geval is, zal de inventarisatie van de vragen via een
emailprocedure worden uitgezet en zullen de vragen via een brief van
de commissie, geordend naar fractie, aan de bewindspersoon worden
doorgeleid.
Indien de inventarisatie van de vragen niet spoedeisend is, zal het
verzoek tot het stellen van aanvullende vragen als rondvraagpunt van
het aanvragende lid worden toegevoegd aan de eerstvolgende reguliere
(dan wel extra) procedurevergadering. Tijdens deze
procedurevergadering bekijkt de commissie, in samenhang met
eventueel reeds lopende procedures en activiteiten, welke procedure zij
het meest geschikt acht voor de inventarisatie van de aanvullende
vragen.
De volledige procedure staat uitgeschreven in de stafnotitie.

20.

Agendapunt:

Overzicht (30-leden) debatten, ter informatie.

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 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)
LANDBOUW EN NATUUR 10.55-11.30

Brievenlijst Landbouw en Natuur nrs. 13 t/m 21
(zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Uitnodigingen Landbouw en Natuur
21.

Agendapunt:

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. invoerstop op Angorawol door
Nederland i.v.m. de mishandeling van Angora konijnen in China

Zaak:

Brief derden - R. Schlossarek te Diemen - 13 februari 2014
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. invoerstop op Angorawol door Nederland
i.v.m. de mishandeling van Angora konijnen in China - 2014Z04421
Het verzoek is gehonoreerd om een petitieaanbieding inzake een invoerstop op
Angorawol te organiseren op dinsdag 1 april 2014 om 13.45 uur.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Uitnodiging “Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue
Growth”, 22-25 april 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13
maart 2014
Uitnodiging “Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth”,
22-25 april 2014 - 30196-244
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Landbouw/Dierhouderij
23.

24.

Agendapunt:

Voedselprijzenmonitoring

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8
maart 2014
Voedselprijzenmonitoring - 31532-130
Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedsel.

Agendapunt:

Vogelgriep Bruchem

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14
maart 2014
Uitbraak van vogelgriep in Bruchem - 28807-165
Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten en
antibioticabeleid.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage omtrent het plant- en diergezondheidspakket

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18
maart 2014
Voortgangsrapportage omtrent het plant- en diergezondheidspakket - 33643-14
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 april
2014 van 11.00-14.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 19 maart 2014
Stafnotitie inzake brieven welke geagendeerd staan voor een t.z.t. te plannen
AO Plant- en diergezondheidspakket te agenderen voor het AO Landbouw- en
Visserijraad op 9 april 2014. - 2014Z05088
Ingestemd is met het voorstel om de twee brieven van het t.z.t. te plannen AO
Plant- en diergezondheidspakket te agenderen voor het AO Landbouw- en
Visserijraad op 9 april 2014 en dit AO te verlengen met een half uur van 11.0014.00 uur.

Natuur
26.

Agendapunt:

Voorlichting Raad van State amendementen voorstel van wet tot
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische
aanpak stikstof) (Kamerstukken 33669)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10
maart 2014
Aanbieding van de Voorlichting van de Raad van State over amendementen bij
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Besluit:

27.

Agendapunt:

Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en
schadebestrijding

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18
maart 2014
Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en
schadebestrijding - 29446-87
Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.0014.00 uur.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

het voorstel van wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998
(programmatische aanpak stikstof) - 33669-40
Desgewenst betrekken bij de voortzetting van het debat over de Wijziging van
de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof
(Kamerstuk 33 669).

Agendapunt:

Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een
‘groot-wild-enquête’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11
maart 2014
Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een ‘grootwild-enquête’ - 31389-142
Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.0016.00 uur.

Besluit:

Visserij
29.

Agendapunt:

Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18
maart 2014
Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 3220170
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig Landbouw en Natuur
30.

Agendapunt:
Besluit :

Technische briefing over het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid
(ggo’s)
Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke fracties deel willen nemen aan
de technische briefing, waarna deze bij voldoende deelname zal
plaatsvinden op woensdag 9 april a.s. van 10.00 tot 11.00 uur.

Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur
31.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling bestrijding handel in wilde dieren en planten

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14
maart 2014
Fiche: Mededeling bestrijding handel in wilde dieren en planten - 22112-1814
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24

Besluit:
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32.

Volgcommissie(s):

en 25 maart 2014 op 18 maart 2014.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 maart 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14
maart 2014
Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 maart 2014 - 21501-32768
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24
en 25 maart 2014 op 18 maart 2014.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche inzake klonen en nieuwe
voedingsmiddelen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14
maart 2014
Uitstel toezending BNC-fiche inzake klonen en nieuwe voedingsmiddelen 22112-1813
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24
en 25 maart 2014 op 18 maart 2014. Tevens zal de staatssecretaris van EZ
verzocht worden om het BNC-fiche inzake klonen en nieuwe voedingsmiddelen
uiterlijk 4 april 2014 naar de Kamer te sturen.
EU

Agendapunt:

Fiche: verordeningen schoolfruit- en schoolmelkprogramma’s

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7
maart 2014
Fiche: verordeningen schoolfruit- en schoolmelkprogramma’s - 22112-1807
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24
en 25 maart 2014 op 18 maart 2014.
EU

Besluit:

34.

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20
maart 2014
Antwoorden op vragen over de Landbouw- en Visserijraad van 24 maart 2014 21501-32-773
Desgewenst betrokken bij het VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 en 25
maart 2014 op 20 maart 2014.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de vaststelling van het
Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Kamerstuk 30 862, nr.
96)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12
maart 2014
Antwoorden op vragen over de vaststelling van het Rijksinpassingsplan
Hertogin Hedwigepolder - 30862-97
Reeds geagendeerd voor het plenair debat inzake de Hedwigepolder
I&M

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag Landbouw en Natuur
37.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel
uit de Volkskrant over genetische diversiteit

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 13 maart 2014
Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel uit de
Volkskrant over genetische diversiteit - 2014Z04719
Het verzoek om een kabinetsreactie op een artikel uit de Volkskrant over
genetische diversiteit, waarbij ook ingegaan wordt op risico’s van de
afhankelijkheid van enkele gewassen en het tegengaan van kwetsbaarheden in
het systeem, wordt gehonoreerd.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven om een toelichting op de motivering
waarom het OM afziet van vervolging van Foppen inzake de salmonella
besmetting zalm

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 14 maart 2014
Verzoek van het lid Van Gerven om een toelichting op de motivering waarom
het OM afziet van vervolging van Foppen inzake de salmonella besmetting zalm
- 2014Z04816
Het lid Van Gerven zal zijn verzoek doen binnen de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Dik-Faber om een kabinetsreactie op het boek
'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog?' Van Marcel van Silfhout.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 14 maart 2014
Verzoek van het lid Dik-Faber om een kabinetsreactie op het boek 'Uitgebeend,
hoe veilig is ons voedsel nog?' Van Marcel van Silfhout. - 2014Z04765
Het verzoek wordt gehonoreerd om een kabinetsreactie te vragen op het boek
'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog', te ontvangen voorafgaand aan het
debat het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s
van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Dikkers tijdens de RvW op 13 maart jl. om een
kabinetsreactie op het artikel 'Commerciële voedsellaboratoria zien
paardenvlees over het hoofd' ten behoeve van het betreffende debat.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA)
- 13 maart 2014
Verzoek van het lid Dikkers om een kabinetsreactie op het artikel 'Commerciële
voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd' ten behoeve van het
betreffende debat. - 2014Z04729
Het verzoek om een kabinetsreactie op het artikel uit de Volkskrant van 13
maart jl. 'Commerciële voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd'
wordt gehonoreerd.
Via een schriftelijke ronde zal de mogelijkheid worden geboden aanvullende
vragen te stellen.
VWS

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):
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41.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Thieme tijdens de RvW van 20 maart jl. om een
kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de
NVWA.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) 20 maart 2014
Verzoek van het lid Thieme tijdens de RvW van 20 maart jl. om een
kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA. 2014Z05194
Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een
kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA te
vragen.
Via een schriftelijke ronde zal de mogelijkheid worden geboden aanvullende
vragen te stellen.

Besluit:

Besluit:

42.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Dik-Faber om een reactie op een brief inzake het
vervallen van het QLL-systeem en de gevolgen voor bedrijven en
dierenwelzijn.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 21 maart 2014
Verzoek van het lid Dik-Faber om een reactie op een brief inzake het vervallen
van het Qll-systeem en de gevolgen voor bedrijven en dierenwelzijn. 2014Z05227
Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een brief te
verzoeken inzake het vervallen van het QLL-systeem en de gevolgen voor
bedrijven en dierenwelzijn.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het bericht
over stakende vissers die een bemiddelingsbureau willen voor vraagen aanbodregulering, waarbij tevens wordt ingegaan op het AFM-beleid
in dezen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 24 maart 2014
Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het bericht, waarin
stakende vissers een bemiddelingsbureau willen voor vraag en aanbod
regulering waarbij tevens ingegaan wordt op het AFM beleid in deze. 2014Z05335
De commissie sluit zich aan bij de reeds ingediende schriftelijke vragen van het
lid Geurts over stakende Urker vissers en visprijzen.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het rapport
over het risico op insleep van ziektes vanuit de kalverhouderij.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 24 maart 2014
Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen van de
staatssecretaris op het rapport over het risico op insleep van ziektes vanuit de
kalverhouderij. - 2014Z05337
Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een reactie te
verzoeken op het rapport over het risico op insleep van ziektes vanuit de
kalverhouderij.

Besluit:
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45.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op de nieuwe opinie van
EFSA over risico-beoordelingen voor bijen en andere bestuivers bij
toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 25 maart 2014
Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op de nieuwe opinie van EFSA
over risico-beoordelingen voor bijen en andere bestuivers bij
toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen. - 2014Z05415

Besluit:

Het verzoek om een kabinetsreactie op de nieuwe opinie van de EFSA over
risicobeoordelingen voor bijen en andere bestuivers bij de toelatingprocedures
van bestrijdingsmiddelen en daarbij tevens in te gaan op hoe de aanbevelingen
van de EFSA vertaald kunnen worden in toelatingsprocedures van het Ctgb en
het Actieplan Bijengezondheid, wordt gehonoreerd.
I&M

Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op het rapport van de
Noordelijke Rekenkamer 'Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke
provincies aan zet' t.b.v. het debat over de wijziging van de Nbwet
i.v.m. de PAS.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 25 maart 2014
Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie op het rapport van de
Noordelijke Rekenkamer 'Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke
provincies aan zet' t.b.v. het vervolg van het debat over de wijziging van de
Nbwet i.v.m. de PAS. - 2014Z05418
Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van de Noordelijke
Rekenkamer 'Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet'
t.b.v. het vervolg van het debat over de wijziging van de Nbwet 1998 i.v.m. de
PAS, wordt gehonoreerd.

Besluit:

47.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders tijdens de RvW van 25 maart jl. om een
aanvullende brief te behoeve van het debat over paardenvlees.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 25 maart 2014
Verzoek van het lid Lodders tijdens de RvW van 25 maart jl. om een
aanvullende brief te behoeve van het debat over paardenvlees. - 2014Z05470
Via een schriftelijke ronde zal de mogelijkheid worden geboden aanvullende
vragen te stellen, in aanvulling op de reeds toegezegde brief betreffende de
herkomst van paardenvlees.

Besluit:

Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur
Geen agendapunten

Griffier:

M.C.T.M. Franke
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