Den Haag, 12 oktober 2020

Voortouwcommissie:
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Brievenlijst
Uitnodigingen
Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg Ontwerpwijziging Besluit energie vervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerp wijziging Besluit energie
vervoer (Kamerstuk 34717-27) - 32813-571
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 15 juni 2020
Ontwerp wijziging Besluit energie vervoer - 34717-27
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Ontwerp wijziging Besluit
energie vervoer op 1 september 2020.

3.

Agendapunt:

Beantwoording commissievragen over het Besluit burgerluchthavens

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 oktober 2020
Beantwoording vragen commissie over het besluit tot wijziging van het Besluit
burgerluchthavens - 2020Z17968
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 augustus 2020
Besluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens - 2020Z15121
Reeds behandeld tijdens de inbreng feitelijke vragen Besluit tot wijziging van
het Besluit burgerluchthavens op 17 september 2020.

Algemeen
4.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 35570-XII)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 1 oktober 2020
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat - 35570-XII-5
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling I&W (35570-XII) medio
november 2020.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur (Rli), voor de raadsperiode 2016-2020

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 september 2020
Kabinetsreactie op de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur (Rli), voor de raadsperiode 2016-2020 - 33411-12
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling I&W (35570-XII) medio
november 2020.
EZK, LNV, BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Verzoek om een planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat voor het jaar 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 december 2019
Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het
jaar 2020 - 35300-XII-86
De beide bewindspersonen verzoeken om de planningsbrief 2021 uiterlijk voor
het einde van het kerstreces naar de Kamer te sturen.
In de jaarlijkse planningsbrief geven de bewindspersonen aan welke stukken
zij van plan zijn naar de Kamer te sturen in het volgende kalenderjaar.
De planningsbrief vormt mede de basis voor de door de commissie op te
stellen kennisagenda in het nieuwe jaar.

Voorstel:
Noot:
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Infrastructuur en mobiliteit
7.

Agendapunt:

Dertiende voortgangsrapportage Groot project ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 30 september 2020
Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde
basisrapportage - 33652-77
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 3
december 2020.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 5 november
2020.
Ten behoeve van deze feitelijke vragenronde stelt de staf een notitie op die
een week voorafgaand wordt verspreid.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

8.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage Groot project Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 7 oktober 2020
3e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2020Z18172
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 3
december 2020.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12
november 2020.
Ten behoeve van deze feitelijke vragenronde stelt de staf een notitie op die
een week voorafgaand wordt verspreid.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Emplacementen en Havenspoorlijn Rotterdam

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 oktober 2020
Emplacementen en Havenspoorlijn Rotterdam - 29893-248
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 3
december 2020.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Reactie op RLi-advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal
reizigersvervoer per trein'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 september 2020
Reactie op het RLI advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal
reizigersvervoer per trein - 29984-903
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 3
december 2020.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Beantwoording commissievragen over 'Kansrijk mobiliteitsbeleid' van
CPB en PBL

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 oktober 2020
Beantwoording vragen commissie over de publicatie 'Kansrijk mobiliteitsbeleid'
van CPB en PBL - 2020Z17967
Betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling I&W (35570-XII) medio
november 2020.

Voorstel:
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12.

13.

Agendapunt:

Uitvoering motie Schonis en Van der Graaf over de subsidieinstrumenten in relatie tot de vergroeningsambitie

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 september 2020
Uitvoering van de motie van de leden Schonis en Van der Graaf over de
subsidie-instrumenten in relatie tot de vergroeningsambitie (Kamerstuk
31409-287) - 2020Z17624
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 3 december 2020.

Agendapunt:

Onderzoek dimensionering Noordzeekanaal

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 oktober 2020
Onderzoek dimensionering Noordzeekanaal - 2020Z17969
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 3 december 2020.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in
het verkeer

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, W.L. Postma (CDA) - 6 oktober 2020
Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het
verkeer - 35591
De minister verzoeken om uiterlijk eind november 2020 een reactie op de
initiatiefnota aan de Kamer te sturen.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de indiener vaststellen
op 26 november 2020.
Een notaoverleg inplannen direct na het kerstreces, waarvoor de reactie van
de minister en de lijst van vragen en antwoorden worden geagendeerd.

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

15.

Agendapunt:

Startbeslissing MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 oktober 2020
Startbeslissing MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven 2020Z18245
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 7 december 2020.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRTprojecten zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 oktober 2020
Uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten
zo snel mogelijk realiseren (Kamerstuk 35300-A-92) - 2020Z18120
Agenderen voor het notaoverleg MIRT op 7 december 2020.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Advies van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving over het
onderdeel bestuur en samenwerking van de Ontwerp-Luchtvaartnota

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 1 oktober 2020
Advies van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over het onderdeel
bestuur en samenwerking van de Ontwerp-Luchtvaartnota - 2020Z17714
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 16 december 2020.

Voorstel:
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18.

Agendapunt:

Verlenging vliegverboden BES tot 1 november 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 1 oktober 2020
Verlenging vliegverboden BES tot 1 november 2020 18:00 plaatselijke tijd 2020Z17657
Voor kennisgeving aannemen.
KR, VWS, BuZa

Agendapunt:

Publicatieoverzicht van de ILT van juni tot en met augustus 2020

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 september 2020
Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
van juni tot en met augustus 2020 - 2020Z17396
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Voortgang duurzame mobiliteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 oktober 2020
Voortgang duurzame mobiliteit - 32813-572
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaam vervoer in
het voorjaar van 2021.
EZK

Agendapunt:

Afspraken zero-emissie stadslogistiek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 oktober 2020
Afspraken zero-emissie stadslogistiek - 31209-224
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaam vervoer in
het voorjaar van 2021.

Voorstel:

19.

20.

Voorstel:

21.

Voorstel:

Water en milieu
22.

Agendapunt:

Achttiende voortgangsrapportage Groot project Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 september 2020
18e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 2020Z17601
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 oktober
2020.
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2020.
Ten behoeve van het Wetgevingsoverleg Water stelt de staf een notitie op die
uiterlijk een week voorafgaand wordt verspreid.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

5

23.

Agendapunt:

Omgevingsveiligheid en milieurisico's: Safety Delta Nederland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 oktober 2020
Omgevingsveiligheid en milieurisico's: Safety Delta Nederland - 28089-180
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 24 november
2020.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Gebruik plastic draagtassen door voedselbank

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 september 2020
Gebruik plastic draagtassen door voedselbank - 2020Z17410
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december
2020.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Maatregelen metalen drankverpakkingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 9 oktober 2020
Maatregelen metalen drankverpakkingen - 2020Z18440
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 2 december
2020.

Voorstel:

Europa
26.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 juli 2020
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2020 - 21109246
Ter informatie.
De minister van Buitenlandse Zaken geeft periodiek een overzicht van de
stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse
wet- en regelgeving; onderhavig overzicht loopt tot het einde van het tweede
kwartaal van 2020. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
spelen geen ingebrekestellingen. Wel is er een implementatieachterstand bij
twee richtlijnen. Het gaat ten eerste om Richtlijn 2014/45/EU (periodieke
technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, en
trekkerkenteken). De wet (Kamerstuk 35188) waarmee dit wordt geregeld, is
echter 19 mei jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Daarnaast gaat het
om Richtlijn 2018/645 (vakbekwaamheid en de opleiding van bestuurders van
voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, en het
rijbewijs). Het wetsvoorstel (Kamerstuk 35461) tot implementatie van deze
richtlijn is aangemeld voor plenaire behandeling.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
27.

Agendapunt:

Toezichthoudende taken van de ILT op het gebied van luchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 oktober 2020
Informatie over de motie van de leden Kröger en Paternotte over de
toezichthoudende taken van de ILT op het gebied van luchtvaart (Kamerstuk
22343-290), de motie van de leden Laçin en Paternotte over controles bij nietNederlandse luchtvaartmaatschappijen (Kamerstuk 31936-536) en toelichting
emissiecijfers stikstof in de ILT-brede risicoanalyse 2019 - 2020Z17927
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Toezicht en handhaving op 14
oktober 2020.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg Stand van zaken ontwerpbesluit helmplicht
snorfietsers

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 oktober 2020
Antwoorden op vragen over de stand van zaken van het ontwerpbesluit
helmplicht snorfietsers (Kamerstuk 29398-857) - 2020Z18195
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Verkeersveiligheid op 12 oktober
2020.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Stand van zaken van de aanvraag tot aanwijzing van de BSO-bus als
bijzondere bromfiets

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 oktober 2020
Stand van zaken van de aanvraag tot aanwijzing van de BSO-bus als
bijzondere bromfiets - 2020Z18214
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Verkeersveiligheid op 12 oktober
2020.

Voorstel:

30.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 september 2020
Stand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers - 29398-857
Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Verkeersveiligheid op 12 oktober
2020.

Agendapunt:

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rapport ‘Spookrijongeval A73.
Leren van verkeersongevallen.’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 september 2020
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rapport ‘Spookrijongeval A73. Leren
van verkeersongevallen.’ - 2020Z17593
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 8
oktober 2020.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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31.

Agendapunt:

Informatie over verschillende ontwikkelingen op het gebied van
weginfrastructuur en verkeersveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 1 oktober 2020
Informatie over verschillende ontwikkelingen op het gebied van
weginfrastructuur en verkeersveiligheid - 2020Z17709
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 8
oktober 2020.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van een burger over de
Wet taken meteorologie en seismologie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 8 oktober 2020
Reactie op verzoek commissie over de brief van een burger over de Wet taken
meteorologie en seismologie - 2020Z18355
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Leefomgeving op 15 oktober
2020.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad 23 oktober 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 9 oktober 2020
Geannoteerde agenda Milieuraad 23 oktober 2020 - 2020Z18442
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 14 oktober 2020 ter
voorbereiding van de Milieuraad op 23 oktober 2020.
EZK, LNV, BuHa-OS, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
34.

Agendapunt:

Kennisagenda 2020
- Anticiperend handhaven Schiphol (advies opgeleverd, technische briefing
ingepland op 10-11-20)
- Medische keuringen CBR (voorstel voorbereidingsgroep op 30 september
aangenomen)
- Grootstedelijke mobiliteit (13 oktober is de eerste bijeenkomst
voorbereidingsgroep)
- Mobiliteitskeuzes (adviesaanvraag Rli wordt aan de Kamer voorgelegd ter
instemming)
- Hernieuwbare brandstoffen en energiedragers en biobrandstoffen
(voorbereidingsgroep sluit aan bij procedure commissie EZK)
- Opkomende stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en chemische stoffen
(stafnotitie in voorbereiding, geannoteerde literatuurstudie afgerond)
- Begrotingen (stafnotitie is op 5 oktober verspreid, zie ook het besloten deel
van deze procedurevergadering)
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS);
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL;
grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR,
grootprojectstatus in afronding)
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- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (nietwetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020); FuelEU Maritime: Groene
Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt vierde kwartaal 2020);
Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20
verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend,
verschijnt derde kwartaal 2020)

35.

Agendapunt:

Stand van zaken van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde
begrotingswetten)
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Op 30-05-2013 is de inbreng voor een nader wetsverslag verzonden, op 1910-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een
wetsverslag.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag
verzonden.
3. Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het niet meer opleggen van
het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht, ingediend op 27-09-2019,
35293
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
4. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van
een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State
en het nader rapport zijn ontvangen.
5. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Op 14-09-2020 is inbreng voor het wetsverslag verzonden.
6. Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van
chauffeurs, ingediend op 15-05-2020, 35461
Dit wetsvoorstel is op 09-09-2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
7. Uitvoering EU-Verordening tot vaststelling kader voor het verrichten van
havendiensten, ingediend op 19-05-2020, 35463
Dit wetsvoorstel is op 09-09-20 aangemeld voor plenaire behandeling.
8. Wetsvoorstel inzake bestuurlijke boete slotmisbruik op luchthavens,
ingediend op 26-05-2020, 35469
Op 02-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.
9. Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van
parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-072020, 35519.
Op 23-09-2020 is de inbreng voor het wetsverslag verzonden.

36.

Agendapunt:

Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein
Debatten
10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
27 november 2018
51. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 29 mei 2019
104. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege
nieuwe uitstooteisen (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 28 januari 2020
111. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister IW
en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden
van 11 februari 2020
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138. Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van
de stort van granuliet in een natuurplas (minister IW, staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
29 september 2020
Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het
spoornetwerk (staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor
vrachtwagens (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 24 januari 2019
19. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister IW, minister
VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in
de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
48. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister
IW)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
26 november 2019
50. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport
(minister IW)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4
december 2019
51. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PASuitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister IW)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17
december 2019
59. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s
(staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 6 februari 2020
61. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo
(staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 11 februari 2020
72. Dertigledendebat over bezuinigingen bij NS (staatssecretaris IW, minister
Financiën)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de Regeling van Werkzaamheden van
30 juni 2020
VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VSO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Water, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS)
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het
lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen,
aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO
VSO
VAO
VSO

Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
Spoorveiligheid/ERTMS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
Spoorordening, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

De begroting van Infrastructuur en Waterstaat, het Infrastructuurfonds en het
Deltafonds wordt behandeld in de week van 17, 18 en 19 november 2020.
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37.

Agendapunt:

Geplande commissieactiviteiten tot 10 december 2020
Fysieke activiteiten:
15-10-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving*
28-10-2020 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek OVV-rapport
containerramp MSC Zoe
29-10-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vuurwerk
03-11-2020 13.30 - 13.45 Petitie Beleidskader Inclusieve Mobiliteit
03-11-2020 16.30 - 20.30 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
Infrastructuur en Waterstaat*
04-11-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
05-11-2020 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
05-11-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Wadden
10-11-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Anticiperend handhaven van
het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol
11-11-2020 11.00 - 17.30 Wetgevingsoverleg Water*
12-11-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid met minister
JenV
17-11-2020 13.15 - 13.30 Petitie Stichting Afvalfonds biedt eindrapportage
“Zicht op de afvalketen” aan
24-11-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
25-11-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad 8 december 2020
02-12-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
03-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maritiem
03-12-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en
ERTMS**
07-12-2020 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
09-12-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Milieuraad 17 december 2020
Activiteiten per videoconferentie:
29-10-2020 10.00 - 12.00 Gesprek Videogesprek met Eurocommissaris
Sinkevicius (Milieu en Oceanen) (Besloten)
04-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
18-11-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
02-12-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
Schriftelijke activiteiten:
15-10-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen SEO-rapport Effecten van
een vliegbelasting voor luchtvrachtsector
28-10-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Actualisatie van het
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023*
29-10-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT Overzicht 2021
*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

Rondvraag
38.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Postma (CDA) om het nog te plannen AO CBR om
te zetten in een notaoverleg, waarvoor het SWOV-rapport
stelselherziening en de reactie van de minister kunnen worden
geagendeerd

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.L. Postma (CDA)
- 6 oktober 2020
Voorstel van het lid Postma (CDA) om het na het herfstreces te plannen
algemeen overleg CBR om te zetten in een notaoverleg, waarvoor het SWOVrapport stelselherziening en de reactie van de minister kunnen worden
geagendeerd - 2020Z18059
Ter bespreking.
Tijdens een e-mailprocedure op 29 september jl. is besloten om na het
herfstreces een algemeen overleg CBR in te plannen.

Voorstel:
Noot:
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39.

Agendapunt:

Voorstel van het lid De Groot (D66) om het plenaire debat over een
Onderhandelaarsakkoord over de Noordzee om te zetten naar een
notaoverleg, te houden voor het kerstreces van 2020

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 12 oktober 2020
Voorstel van het lid De Groot (D66) om het plenaire debat over een
onderhandelaarsakkoord over de Noordzee om te zetten naar een
notaoverleg, te houden voor het kerstreces van 2020 - 2020Z18489
Ter bespreking.
LNV, EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

40.

Agendapunt:

Uitgestelde technische briefings inzake Evaluatie OvV-aanbevelingen
Vliegveiligheid Schiphol en Programmatische aanpak meten
vliegtuiggeluid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 12
oktober 2020
Uitgestelde technische briefings inzake Evaluatie OvV-aanbevelingen
Vliegveiligheid Schiphol en Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid 2020Z18505
Wenst de commissie alsnog de technische briefing Evaluatie OvVaanbevelingen vliegveiligheid Schiphol en vervolgens een inbreng feitelijke
vragen hierover te plannen?
Wenst de commissie alsnog een technische briefing Programmatische aanpak
vliegtuiggeluid te plannen?
Op 20 mei jl. heeft uw commissie i.v.m. de beperkte zaalcapaciteit in de
Kamer zeven commissieactiviteiten geprioriteerd die doorgang konden vinden
voor het zomerreces. De technische briefings Evaluatie OvV-aanbevelingen
vliegveiligheid Schiphol en Programmatische aanpak met vliegtuiggeluid
werden niet geprioriteerd, maar zouden -al dan niet digitaal- alsnog kunnen
worden ingepland. De eerste briefing zou in beslotenheid
plaatsvinden door ambtenaren van het ministerie van IenW en onderzoekers
van KWINK-Groep. Uw commissie heeft indertijd besloten na deze briefing een
feitelijke vragenronde te plannen ter voorbereiding op een AO Vliegveiligheid.
Inmiddels is een nieuw AO Vliegveiligheid ingepland op 12 november 2020. De
briefing Programmatische aanpak met vliegtuiggeluid zou worden verzorgd
door een consortium van RIVM, NLR en KNMI. Onverminderd geldt bij het
plannen van commissieactiviteiten dat de zaalcapaciteit beperkt is.

Voorstel:

Voorstel:
Noot:

Overig (openbaar)
Geen agendapunten
Overig (besloten)
41.

Agendapunt:

Stafnotitie - Plenaire debatten tot aan verkiezingen 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 12 oktober 2020
Stafnotitie - Plenaire debatten tot aan verkiezingen 2021 - 2020Z18506
Ter bespreking.

Voorstel:
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42.

Agendapunt:

Toelichting rapporteurs Kröger (GroenLinks) en Van Eijs (D66) op de
ontwerpbegroting I&W 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, J. Rijkers - 5 oktober 2020
Stafnotitie - Begrotingen Infrastructuur en Waterstaat en Infrastructuurfonds
2021 - 2020Z17894
Ter informatie.

Voorstel:

Griffier:

J. Rijkers

Activiteitnummer:

2020A00949
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