Den Haag, 21 april 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

BuHaOS
BuZa
EU
I&W

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 april
2022

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

27
15
4, 8, 20
13

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, R.P. Jansma - 19
april 2022
Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20
april 2022 - 2022Z05163
Behandeld.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, C.A.M.
van der Plas (BBB) - 20 april 2022
Verzoek om de commissiedebatten waarin over stikstof wordt gesproken
voortaan voor 6 uur in te plannen om voldoende ruimte te houden voor inbreng
en interrupties, aangezien er veel fracties tegenwoordig de debatten bijwonen.
- 2022Z07812
Het voorstel is niet gehonoreerd.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Mededelingen
3.

Agendapunt:

Het rapport van de werkgroep van der Staaij over de versterking van de
functies binnen de Tweede Kamer

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) 16 december 2021
Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport
"Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen" - 35992-1
Besproken.
Naar aanleiding van hat rapport-Van der Staaij en de daarin genoemde
praktische werkagenda heeft de commissie reeds enkele acties ondernomen.

Besluit:
Noot:

Zo is er verzocht om een planningsoverzicht en wetgevingsagenda; Er zijn
rapporteurs benoemd t.b.v. de Verantwoording 2021; er is een
Hoofdlijnendebat gevoerd; Voor het Kennisontbijt van 13 april 2022 zijn in het
kader van meer (inhoudelijk) contact met het ministerie naast wetenschappers
ook ambtenaren uitgenodigd.

Uitnodigingen
4.

Agendapunt:

Aanbieding publicatie 'Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie. Een
eerste reflectie op de implementatieopgave van nieuw voorgestelde
doelen voor oppervlakte beschermde natuur en herstel VHR-natuur'
van het Planbureau voor de Leefomgeving en WUR

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Bilthoven - 11 april
2022
Aanbieding publicatie 'Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie. Een eerste
reflectie op de implementatieopgave van nieuw voorgestelde doelen voor
oppervlakte beschermde natuur en herstel VHR-natuur' van PBL en WUR 2022Z07170
De commissie gaat in op het aanbod van het PBL en WUR om een technische
briefing te verzorgen over deze publicatie, die zal worden ingepland na
ommekomst van de kabinetsreactie op de voorstellen die volgen uit de EUBiodiversiteitsstrategie.
De leden Van Campen (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Bromet (GroenLinks) en
Wassenberg (PvdD) melden zich aan.
EU

Besluit:

Noot:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Verzoek A&W, namens Friese weidevogelorganisaties, tot aanbieding
resultaten weidevogelevaluatie Friesland

Zaak:

Brief derden - Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek (A&W) te
Feanwâlden - 22 februari 2022
Verzoek A&W, namens Friese weidevogelorganisaties, tot aanbieding resultaten
weidevogelevaluatie Friesland - 2022Z07401
Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 10 mei 2022 van 13.30 tot 13.45 uur.

Besluit:

Wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de wetgevingsagenda van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar
2022

Zaak:

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. In overleg met het lid Van Campen (VVD) zal hij een
rapporteurschap gaan vervullen t.a.v. wetgeving op LNV-terrein.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in
verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren
en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor
Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten
van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Wetgeving - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 13
april 2022
Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met
het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van
maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van
stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang
(natuurcompensatiebank) - 36076
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2022 om 14.00 uur.
De staf stelt een wetgevingsrapport op over dit wetsvoorstel.

Stukken van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
8.

Agendapunt:

Observaties van de Europese Commissie t.a.v. Nationaal Strategisch
Plan voor het nieuwe GLB

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 5 april 2022
Observaties van de Europese Commissie t.a.v. Nationaal Strategisch Plan voor
het nieuwe GLB - 28625-337
Agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (d.d. 24 mei
2022) op 18 mei 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het position paper dat het kabinet
in 2020 naar de Europese Commissie heeft gestuurd over de
Nederlandse positie ten aanzien van de herziening van Verordening
(EG) 1107/2009 over het op de markt brengen van landbouwgif

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 31 maart 2022
Reactie op verzoek commissie over het position paper dat het kabinet in 2020
naar de Europese Commissie heeft gestuurd over de Nederlandse positie ten
aanzien van de herziening van Verordening (EG) 1107/2009 over het op de
markt brengen van landbouwgif - 27858-564
Agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (d.d. 24 mei
2022) op 18 mei 2022.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad
op 7 april 2022 (deel 1)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 5 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en
Visserijraad 7 april 2022 (deel 1) - 21501-32-1410
Aanmelden voor een tweeminutendebat met als eerste spreker het lid Tjeerd de
Groot (D66).

Besluit:

11.

Agendapunt:

Stand van zaken over de subsidieregeling pilots gezonde kalverketen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 1 april 2022
Stand van zaken over de subsidieregeling pilots gezonde kalverketen - 282861236
Agenderen voor het commissiedebat Dieren in de veehouderij op 14 september
2022.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 30
maart 2022 over Landbouw, Klimaat en Voedsel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 5 april 2022
Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 30 maart 2022
over Landbouw, Klimaat en Voedsel - 35925-XIV-102
Betrokken bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d.
30/03) op 19 april 2022.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden ter voorbereiding op het
commissiedebat Mestbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 8 april 2022
Beantwoording vragen commissie over o.a. de voortgang realtime
Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) - 33037-438
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Mestbeleid.
De commissie heeft besloten om over de volgende week te ontvangen brief van
de minister van LNV over derogatie een schriftelijk overleg te zullen voeren met
als inbrengdatum donderdag 28 april 2022 om 15.00 uur.
I&W

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een besloten ontbijtbijeenkomst op
woensdag 13 april 2022 over mogelijke thema’s voor de kennisagenda
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H.
Staghouwer - 12 april 2022
Toestemming voor deelname aan een besloten ontbijtbijeenkomst op woensdag
13 april 2022 over mogelijke thema’s voor de kennisagenda van de vaste
commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 2022Z07193
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Stukken van de minister voor Natuur en Stikstof
15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake wijzigingen in Bijlage III bij de
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 5
april 2022
Reactie op verzoek commissie inzake wijzigingen in Bijlage III bij de
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende
dier- en plantensoorten; Genève, 16 november 2020 en 24 maart 2021 31379-24
Voor kennisgeving aangenomen.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Beantwoording vragen Werkgroep Follow-up Advies-Hordijk door de
Taakgroep Ecologische Onderbouwing

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 5
april 2022
Beantwoording vragen Werkgroep Follow-up Advies-Hordijk door de Taakgroep
Ecologische Onderbouwing - 2022Z06630
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat
Stikstofproblematiek.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Natuur van 10 februari
2022, over de evaluatie van de Nationale Parken

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink 11 april 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Natuur van 10 februari 2022,
over de evaluatie van de Nationale Parken - 33576-266
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Natuur.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Wassenberg en
Futselaar over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij
bejaagbare soorten

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink 14 april 2022
Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Wassenberg en Futselaar
over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten
(Kamerstuk 35616-9) - 2022Z07510
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Natuur.
De leden Van Campen (VVD) en Wassenberg (PvdD) zullen een voorstel doen
voor een rondetafelgesprek naar aanleiding van dit agendapunt.

Besluit:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Rapporten inzake de staat van instandhouding soorten wildlijst

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink 14 april 2022
Rapporten inzake de staat van instandhouding soorten wildlijst - 2022Z07501
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Natuur.

Besluit:

Stukken van andere bewindspersonen
Geen agendapunten
Overige stukken
20.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.P. Jansma - 14 april 2022
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV procedurevergadering d.d. 20 april 2022 - 2022Z05197
Besluiten conform voorstellen op de lijst.
De minister van LNV wordt verzocht om een uitgebreide brief aan de Kamer te
sturen over de Nederlandse inzet voor de herziening van het EU-initiatief inzake
bestuivers.
EU

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, L. Bromet (GroenLinks) - 14 april 2022
Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening - 2022Z07409
De commissiestaf zal een voorstel doen ter uitwerking van de aanbevelingen
van de rapporteur inzake de EU-werkwijze van de Kamer.

Besluit:
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22.

Agendapunt:

Uitnodiging van de voorzitter van de commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor de dag van de Publieke dienstverlening

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, T. Kuzu (DENK) - 6 april 2022
Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022 2022Z06830
De commissie levert geen suggesties aan voor uit te nodigen
uitvoeringsorganisaties voor de dag van de Publieke dienstverlening op
donderdag 23 juni 2022?
De commissie draagt geen gespreksonderwerpen aan voor de dag van de
Publieke dienstverlening.

Besluit:

Besluit:

23.

Agendapunt:

Overzicht plenaire en dertigledendebatten
Debatten
• Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en
biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022)
(minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
• Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen
(aangevraagd door het lid Wassenberg op 8 maart 2022) (minister van LNV)

24.

Agendapunt:

Overzicht commissiedebatten
Geplande commissiedebatten
wo 20-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
do 21-04-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierproeven
wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op
23 en 24 mei 2022
wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op
13 juni 2022
wo 08-06-2022 15.00 - 19.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
di 28-06-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA)
do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
wo 19-10-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
Ongeplande commissiedebatten
• Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Natuur (6 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Stikstofproblematiek (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
25.

Agendapunt:

Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en
klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 1
april 2022
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Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de onjuiste gegevens in de 'Top-100
ammoniak' van het RIVM

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 6
april 2022
Reactie op verzoek commissie over de onjuiste gegevens in de 'Top-100
ammoniak' van het RIVM - 35334-178
Reeds betrokken bij de voortzetting van het Hoofdlijnendebat LNV op 12 april
2022.

Besluit:

27.

Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het
landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid - 33576-265
Reeds geagendeerd voor het Hoofdlijnendebat LNV op 6 en 12 april 2022.

Agendapunt:

Nederlandse inzet voor de top over het VN-Biodiversiteitsverdrag

Zaak:

Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 8
april 2022
Nederlandse inzet voor de top over het VN-Biodiversiteitsverdrag - 26407-139
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Nederlandse inzet met betrekking
tot het VN-Biodiversiteitsverdrag op 13 april 2022.
BuHaOS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
28.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Bromet (GL) voor een filmvertoning
(commissieactiviteit) van een nieuwe film over de Grutto

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bromet
(GroenLinks) - 20 april 2022
Voorstel van het lid Bromet (GL) (als commissieactiviteit) voor een
filmvertoning voor de commissie van een nieuwe film over de (staat van) de
Grutto. - 2022Z08013
In overleg met het lid Bromet (GroenLinks) zal een datum voor de
filmvertoning worden voorgelegd. Via e-mail zal deelname onder de leden
worden geïnventariseerd.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
29.

Agendapunt:

Stafnotitie Vaststelling kennisagenda 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 14 april 2022
Stafnotitie Vaststelling kennisagenda 2022 - 2022Z07513
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

Griffier:

R.P. Jansma

Activiteitnummer:

2021A07281
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