Den Haag, 14 maart 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

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

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 maart
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

2.

Agendapunt:

Uitnodiging UU - Faculteit Diergeneeskunde voor werkbezoek aan
Universiteit Utrecht en UMC Utrecht inzake dierproeven d.d. 1 of 5 april
2019

Zaak:

Brief derden - Universiteit Utrecht (UU) - Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht
- 20 februari 2019
Uitnodiging UU en UMC Utrecht voor een werkbezoek Dierproeven aan de
Faculteit Diergeneeskunde op 1 of 5 april 2019 - 2019Z03420
Overlaten aan individuele leden / fracties.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Uitnodiging SP Statenfractie Gelderland voor werkbezoek op 27 mei
2019 aan Loenen (Veluwe) om kennis te nemen van de hoge
stikstofdepositie en de gevolgen voor de natuur

Zaak:

Brief derden - SP Statenfractie Gelderland te Loenen - 6 maart 2019
Uitnodiging SP Statenfractie Gelderland voor werkbezoek aan Veluwe 2019Z04335
Overlaten aan individuele leden / fracties.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Toezending ATR-advies en H&U-toets wetsvoorstel
Plantgezondheidswet

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 7 maart 2019
Toezending ATR-advies en H&U-toets inzake wetsvoorstel Plantgezondheidswet
- 35083-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Plantgezondheidswet.
De commissie is in afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Besluit:
Noot:
Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten
- 14 november 2018
Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen
bij planten (Plantgezondheidswet) - 35083
Ter informatie.

Stukken van de minister van LNV
5.

Agendapunt:

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 1 januari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 15 februari 2019
Vierde kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel - 33037-350
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

Besluit:

6.

7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Onsje minder
vleesreclame alstublieft’ van de Stichting Even Geen Vlees

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 18 februari 2019
Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Onsje minder vleesreclame
alstublieft’ van de Stichting Even Geen Vlees - 31532-221
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Voedsel.

Agendapunt:

Werkafspraken NVWA en Marktplaats.nl

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 februari 2019
Werkafspraken NVWA en Marktplaats.nl - 33835-113
Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) op 28 maart 2019.
VWS

Agendapunt:

Slachthuizen in Noord-Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 februari 2019
Slachthuizen in Noord-Nederland - 2019Z03747
Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) op 28 maart 2019.

Besluit:

8.

Besluit:
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9.

Agendapunt:

Uitstel toezending BIT-toets op het herijkte plan voor het ICT-deel van
programma NVWA 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 7 maart 2019
Uitstel toezending BIT-toets op het herijkte plan voor het ICT-deel van
programma NVWA 2020 - 33835-114
Het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat
door op 28 maart 2019.
De minister van LNV verzoeken om nader toe te lichten waarom de BIT-toets op
het herijkte plan voor het ICT-deel van het programma NVWA 2020 niet tijdig
voor het algemeen overleg NVWA kan worden verstuurd, terwijl de datum voor
het algemeen overleg in goed overleg met de minister is vastgesteld. Tevens
wordt het ongenoegen van de commissie hierover overgebracht aan de
minister.
BiZa

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
Geen agendapunten
Overige stukken
10.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot
op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
• Debat over de blootstelling van omwonenden aan
landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) - brief
gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar
voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
• Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid
over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het
lid Futselaar op 17 april 2018)
• Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
• Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid
Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
• Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende
industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
• Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen
(aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018)
• Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten
(aangevraagd door het lid Wassenberg op 5 februari 2019) - brief
gevraagd voorafgaand aan het debat
• Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid
Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
• Dertigledendebat over de ontbossing in Nederland die niet gecompenseerd
hoeft te worden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12
maart 2019)

11.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 18 februari 2019
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2019Z03110
Conform de voorstellen op de lijst.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit)

Zaak:

Overig - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 26 februari 2019
Verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit
de Europese Unie (Brexit) - 23987-320
Betrekken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 maart
2019.
BuZa, FIN, EZK, SZW, J&V, BuHa-OS, VWS, OCW, BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Voedsel tot invulling
van het prioritair kennisthema Voedsel in 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 4 maart 2019
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Voedsel tot invulling van het
prioritair kennisthema Voedsel in 2019 - 2019Z04006
De staf stelt een stafnotitie op over mogelijkheden om te sturen op duurzame
en gezonde voedselkeuzes in supermarkten.
Een werkbezoek organiseren aan een (of meerdere) supermarktketens, te
plannen na het zomerreces 2019. Een concreet programmavoorstel wordt
opgesteld door de voorbereidingsgroep Voedsel en te zijner tijd aan de
commissie voorgelegd.
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanmerken als
volgcommissie voor brieven en activiteiten binnen het prioritair kennisthema
Voedsel.
VWS

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep NVWA voor een
vervolg besloten gesprek over informatievoorziening NVWA

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 4 maart 2019
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep NVWA voor een vervolg
besloten gesprek over informatievoorziening NVWA - 2019Z04008
Het besloten gesprek met de secretaris-generaal van het ministerie van LNV
over de mogelijke opzet voor informatievoorziening over de NVWA aan de
Kamer wordt gepland op 21 maart 2019 om 16.15 uur.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Stafnotitie - Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de
NVWA

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 8 maart 2019
Stafnotitie - Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA 2019Z04575
De vragen in de stafnotitie middels een commissieverzoek aan de minister van
LNV voorleggen. De minister verzoeken de beantwoording uiterlijk donderdag
21 maart 2019 aan de Kamer te sturen, zodat deze kan worden geagendeerd
voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op 28
maart 2019.
Betrekken bij het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) op 28 maart 2019.

Besluit:

Besluit:
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
16.

Agendapunt:

Invulling innovatieprogramma visserij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 19 februari 2019
Invulling innovatieprogramma visserij - 32201-94
Reeds betrokken bij het plenaire debat over een mogelijk verbod op de
pulsvisserij op 21 februari 2019.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het debat over de Wet verbod
pelsdierhouderij op 13 februari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 19 februari 2019
Toezeggingen gedaan tijdens het debat over de Wet verbod pelsdierhouderij op
13 februari 2019 - 35006-12
Reeds betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot
het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die
wet en de ingediende moties over dit onderwerp op 19 februari 2019.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Uitkomst triloog pulsvisserij

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 19 februari 2019 - Uitkomst triloog pulsvisserij - 32201-93
Reeds betrokken bij het plenaire debat over een mogelijk verbod op de
pulsvisserij op 21 februari 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bisschop, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 19 februari 2019, over het bericht ‘Veel meer
Nederlandse vissers dreigen pulsvisvergunning te verliezen’

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Bisschop, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 19 februari 2019, over het bericht ‘Veel meer Nederlandse
vissers dreigen pulsvisvergunning te verliezen’ - 32201-95
Reeds betrokken bij het plenaire debat over een mogelijk verbod op de
pulsvisserij op 21 februari 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Werkwijze en agenda van de Standing Committee on Plants, Animals,
Food and Feed (SCoPAFF) vergaderingen over regelgeving
gewasbeschermingsmiddelen en het voorgenomen standpunt van de
Nederlandse delegatie over chloorprofam

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 21 februari 2019
Werkwijze en agenda van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and
Feed (SCoPAFF) vergaderingen over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen
en het voorgenomen standpunt van de Nederlandse delegatie over
chloorprofam - 27858-442
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op
13 maart 2019.
Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 24 april
2019.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Antwoorden op de resterende vragen uit het schriftelijk overleg d.d. 23
januari 2019 over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad
van 28 januari 2019 (Kamerstuk 21501-32-1148)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 25 februari 2019
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en
Visserijraad van 28 januari 2019 (Beantwoording overige vragen) - 21501-321160
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op
13 maart 2019.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Stafnotitie - Informatie t.b.v. het plenair debat over het rapport van de
commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 25 februari 2019
Stafnotitie - Informatie t.b.v. het plenair debat over het rapport van de
commissie-Sorgdrager over fipronil in eieren - 2019Z03778
Reeds betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de commissieSorgdrager over de fipronilcrisis op 7 maart 2019.

Besluit:

Rondvraag
23.

Agendapunt:

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

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) 21 februari 2019
Aangepast voorstel van de leden Bisschop (SGP) en De Groot (D66) voor de
opzet van het rondetafelgesprek over de LNV-visie - 2019Z03501
De commissie stemt in met het organiseren van het rondetafelgesprek en de
opzet. Per e-mail worden suggesties voor genodigden geïnventariseerd. Een
voorstel voor de lijst met genodigden komt terug op een volgende
procedurevergadering.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders (VVD) om vragen te inventariseren voor
een brief aan de minister LNV over pesticiden bij lelieteelt in
Westerveld, zoals verzocht tijdens de regeling van werkzaamheden d.d.
6 maart 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 6 maart 2019
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om vragen te inventariseren voor een brief
aan de minister LNV over pesticiden bij lelieteelt in Westerveld, zoals verzocht
tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 6 maart 2019 - 2019Z04339
De commissie inventariseert vragen over dit onderwerp aan de minister van
LNV, uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 om 12.00 uur aan te leveren. De minister
wordt verzocht de beantwoording vervolgens binnen twee weken aan de Kamer
te sturen.
I&W

Besluit:

Volgcommissie(s):
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25.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Von Martels (CDA) en De Groot (D66) voor
invulling van een rondetafelgesprek Plantgezondheid, te organiseren
voor het algemeen overleg Biotechnologie op 3 april 2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels
(CDA) - 7 maart 2019
Voorstel van de leden Von Martels (CDA) en De Groot (D66) voor invulling van
een rondetafelgesprek Plantgezondheid, te organiseren voor het algemeen
overleg Biotechnologie op 3 april 2019 - 2019Z04409
De commissie stemt in met het organiseren van het rondetafelgesprek en de
opzet. Per e-mail worden suggesties voor genodigden geïnventariseerd. Een
voorstel voor de lijst met genodigden komt terug op een volgende
procedurevergadering.
Het rondetafelgesprek Plantgezondheid vindt plaats voorafgaand aan het
algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht. Hiertoe wordt dit algemeen
overleg van 3 april 2019 verplaatst. Het algemeen overleg wordt bij voorkeur
voor het meireces opnieuw ingepland.

Besluit:

Besluit:

26.

Agendapunt:

Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit te herinneren aan de nog toe te zenden
brief inzake kweekvlees, verzocht tijdens de Regeling van
Werkzaamheden op 2 oktober 2018

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66)
- 13 maart 2019
Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit te herinneren aan de nog toe te zenden brief inzake
kweekvlees, verzocht tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 2 oktober
2018 - 2019Z04943
De minister van LNV verzoeken om de brief die is verzocht voorafgaand aan het
debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd tijdens de regeling van
werkzaamheden van 2 oktober 2018) uiterlijk in april 2019 aan de Kamer te
sturen.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2018A04103
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