Den Haag, 5 december 2016

Noot:

HERZIENE CONVOCATIE
(tijdstip gewijzigd ivm plenaire overlap)

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

DEF
EU
FIN
KR
SZW
VWS
WR

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 7 december 2016
09.30 - 10.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
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agendapunt
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36
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:
Noot:

Aanbod Algemene Rekenkamer technische briefing Financiering
hoofdwatersysteem
Voorstel: Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de Algemene
Rekenkamer om een besloten technische briefing te verzorgen over haar nog
te verschijnen onderzoek naar de financiering van het hoofdwatersysteem? Zo
ja, dan kan deze briefing plaatsvinden op donderdag 15 december 2016 van
10.15 tot 11.15 uur (voorafgaand aan de publicatie van het onderzoek).
Noot:
• Indien zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen ten minste 30 zetels aanmelden zal deze briefing doorgang
vinden. Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd
is, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
• De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de financiering
van de instandhouding van het hoofdwatersysteem. Het gaat hierbij om de
uitgaven voor onderhoud, renovatie en vervanging van dijken en dammen,
sluizen en stuwen en dergelijke om te beschermen tegen hoogwater, ter
regulering van de hoeveelheid water en de kwaliteit van water.
• In de afgelopen twee jaar heeft de Algemene Rekenkamer soortgelijk
onderzoek gedaan naar de instandhouding van de hoofdwegen en de
hoofdvaarwegen. Ook bij het hoofdwatersysteem is Rijkswaterstaat de
uitvoerende dienst voor de rijksoverheid. De waterkeringen die beheerd
worden door de waterschappen vallen buiten dit onderzoek.

•

3.

Aanleiding voor dit en de twee vorige onderzoeken vormt het besluit van
de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu in 2011 om extra geld
uit te trekken voor de instandhouding van de infrastructuur. Centrale
vraag is: volstaan de budgetten die de minister uittrekt en waar het
parlement toestemming voor heeft verleend? Ook de vraag welke
informatie de Kamer krijgt over ontwikkelingen bij de instandhouding van
dit infranetwerk komt in dit onderzoek aan de orde.

Agendapunt:

Aanbieding rapport 'Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan
klimaatactie besteden' van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 22 november
2016
Aanbieding rapport 'Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan
klimaatactie besteden' van ERK - 2016Z22465
Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de Europese Rekenkamer
om in een technische briefing een toelichting te geven op het rapport
'Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie besteden'?
Deze briefing zou kunnen plaatsvinden op donderdag 2 februari 2017 van
11.00 tot 12.00 uur.

Voorstel:

Wetgeving
4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht
aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire,
Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 14 juni 2016
Wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan
boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint
Eustatius, Saba en Europees Nederland - 34496
Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan het wetsvoorstel wat de commissie
betreft als hamerstuk worden afgedaan?
KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34496-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
KR

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit
rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 november
2016
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen
met een beperkte kasbeheerfunctie - 32449-2
Geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 7 december
2016.

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Beantwoording vragen over ontwerpbesluiten gebaseerd op de
Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Begeleidende brief bij de antwoorden op vragen van de commissie over het
ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving, het ontwerpbesluit bouwwerken
leefomgeving en het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving - 33118-40
Voor kennisgeving aannemen.
Dit betreft de aanbiedingsbrief bij de onderstaande lijsten van vragen en
antwoorden.
WR

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Beantwoording op vragen commissie over het ontwerpbesluit activiteiten
leefomgeving - 33118-41
Agenderen voor het notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet d.d. 19
december 2016.
WR
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Beantwoording op vragen commissie over het ontwerpbesluit bouwwerken
leefomgeving - 33118-42
Agenderen voor het notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet d.d. 19
december 2016.
WR

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Beantwoording op vragen commissie over het ontwerpbesluit kwaliteit
leefomgeving - 33118-43
Agenderen voor het notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet d.d. 19
december 2016.
WR

Agendapunt:

Resultaten consultatie en toetsing ontwerp-AMvB's Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Resultaten consultatie en toetsing ontwerp-AMvB's Omgevingswet - 33118-44
Agenderen voor technische briefing Resultaten consultatie AMvB's
Omgevingswet d.d. 13 december 2016.
Agenderen voor het notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet d.d. 19
december 2016.

Voorstel:

7.

De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 45, zesde lid, van de
Comptabiliteitswet 2001) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met
22 december 2016 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de
Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en
vervolgens zal worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit behelst het wegnemen
van de verplichting tot schatkistbankieren voor de COVRA (Centrale
Organisatie voor Radioactief Afval).
FIN

Voorstel:
Voorstel:
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8.

Agendapunt:
Noot:

9.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit exploitatie
luchthaven Schiphol 2017

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 21 november 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit exploitatie
luchthaven Schiphol 2017 - 34197-13
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november
2016.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

10.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 12 oktober 2016
Ontwerpbesluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 - 34197-12
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Ontwerpbesluit exploitatie
luchthaven Schiphol 2017 d.d. 2 november 2016.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over ontwerpwijziging van het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 november 2016
Antwoorden op vragen commissie over de voorhangprocedure
ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 31936-366
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

11.

Spreektijden notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet
Voorstel: De spreektijden voor het notaoverleg Uitvoeringsregelgeving
Omgevingswet d.d. 19 december 2016 van 10.00-18.00 uur als volgt
vaststellen (eerste termijn/tweede termijn):
• VVD en PvdA: 15/7
• SP, CDA, PVV, D66: 8/4
• CU, GL, SGP, PvdD: 5/2
• 50Plus, Kuzu/Öztürk, Bontes/Van Klaveren: 4/1
• Houwers, Klein, Monasch, Van Vliet: 3/1

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 24 oktober 2016
Voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol - 31936-355
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Voorhangprocedure
ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol d.d. 17
november 2016.

Agendapunt:

Voorhang Subsidieregeling Urban Futures Studio

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Voorhang Subsidieregeling Urban Futures Studio - 34550-XII-58
Het lid Visser (VVD) stelt voor om hierover een schriftelijk overleg te voeren
met als inbrengtermijn 20 december 2016 te 12.00 uur.
Indien de commissie instemt met het voorstel om de subsidieregeling in
behandeling te nemen, wordt de minister verzocht om geen onomkeerbare
stappen te zetten met betrekking tot deze subsidieregeling totdat de
behandeling daarvan in de Kamer is afgerond.

Voorstel:
Voorstel:
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Noot:

•

•

12.

De voorlegging van deze subsidieregeling geschiedt in het kader van de
wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 24a, vijfde lid van de
Comptabiliteitswet 2001) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en
met 18 december 2016 uit te spreken over de regeling voordat deze wordt
vastgesteld.
Het betreft subsidieverstrekking aan de Universiteit Utrecht voor de
oprichting en ontwikkeling van de Urban Futures Studio, een
multidisciplinair instituut met een focus op stedelijke vraagstukken met
betrekking tot de transitie naar een schone eonomie. De subsidieregeling
wordt voorgesteld voor de periode van 2016 tot en met 2021 en bedraagt
maximaal 1,5 miljoen euro voor de hele periode. Het is de bedoeling van
de minister om de regeling met terugwerkende kracht te laten gelden
vanaf 1 januari 2016.

Agendapunt:

Voorhang Subsidieregeling Fietsersbond 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 november 2016
Voorhang Subsidieregeling Fietsersbond 2017 - 34550-XII-59
Het lid Visser (VVD) stelt voor om hierover een schriftelijk overleg te voeren
met als inbrengtermijn 20 december 2016 te 12.00 uur.
Indien de commissie instemt met het voorstel om de subsidieregeling in
behandeling te nemen, wordt de minister verzocht om geen onomkeerbare
stappen te zetten met betrekking tot deze subsidieregeling totdat de
behandeling daarvan in de Kamer is afgerond.
• De voorhang van de subsidieregeling vindt zijn grondslag in artikel 24a,
derde lid van de Comptabiliteitswet 2001. Daarin staat dat de regeling niet
eerder kan worden vastgesteld dan 30 dagen nadat het ontwerp van die
regeling met motieven omkleed aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal is overgelegd.
• De huidige subsidieregeling ten behoeve van de Fietsersbond komt
te vervallen op 1 januari 2017. De onderhavige regeling strekt ertoe de
subsidieverstrekking te continueren voor wederom een periode van vijf
jaar.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Algemeen
13.

Agendapunt:

Publicaties ILT van september 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 22 november 2016
Publicaties ILT van september 2016 - 2016Z21845
Voor kennisgeving aannemen.
Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie
Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van
de Inspectie: www.ilent.nl.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 29 november 2016
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 34620-XII
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is door het Presidium
voor alle commissies vastgesteld op donderdag 8 december 2016 te 14.00
uur.

Voorstel:
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15.

Noot:

Het kabinet wordt verzocht de vragen uiterlijk op donderdag 15 december
2016 om 14.00 uur te beantwoorden, met het oog op plenaire behandeling
tijdens het debat over de Najaarsnota in de daarop volgende vergaderweek
(week 51: dinsdag 20 december – donderdag 22 december 2016).

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2016

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 29 november 2016
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34620-A
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is door het Presidium
voor alle commissies vastgesteld op donderdag 8 december 2016 te 14.00
uur.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2016

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 29 november 2016
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34620-J
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is door het Presidium
voor alle commissies vastgesteld op donderdag 8 december 2016 te 14.00
uur.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van
termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

Zaak:

Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 23 november 2016
Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor
het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg - 2016Z21935
Ter informatie.

Voorstel:

Mobiliteit/Transport
18.

19.

Agendapunt:

Financiële prognose PHS project Utrecht

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 november 2016
Financiële prognose Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) project
Utrecht - 32404-80
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 20 december 2016.

Agendapunt:

Evaluatie evacuaties reizigers uit gestrande treinen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 28 november 2016
Evaluatie evacuaties reizigers uit gestrande treinen - 29984-695
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 20 december 2016.

Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Actuele ontwikkelingen aanpak geluidhinder spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 28 november 2016
Actuele ontwikkelingen aanpak geluidhinder spoor - 29984-694
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 20 december 2016.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Afschrift antwoordbrief aan de provincie Gelderland inzake de ERTMS
uitrolstrategie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 28 november 2016
Afschrift antwoordbrief aan de provincie Gelderland inzake de ERTMS
uitrolstrategie - 33652-51
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
na het verkiezingsreces.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Arbeidsvoorwaarden luchtvaart

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 21 november 2016
Arbeidsvoorwaarden luchtvaart - 31936-364
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november
2016.
SZW

Agendapunt:

Arbeidsvoorwaardenakkoord LVNL

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 november 2016
Arbeidsvoorwaardenakkoord luchtverkeersleiders (LVNL) - 31936-365
Betrokken bij het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Agendapunt:

Bijgestelde planning Lelystad Airport

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 november 2016
Bijgestelde planning Lelystad Airport - 31936-367
Betrokken bij het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Voorstel:

23.

24.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Integrale Rapportage voor de Tafel van Borging met de
monitoringsinformatie van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam (PMR)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 december 2016
Integrale Rapportage voor de Tafel van Borging met de monitoringsinformatie
van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) - 24691-128
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 8 december
2016.

Voorstel:

Infrastructuur
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26.

Agendapunt:

Voortgang MIRT

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2016
Voortgang MIRT - 34550-A-19
Reeds besproken tijdens het notaoverleg MIRT d.d. 28 november 2016.
Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven verzoeken om een notitie op te stellen
over de suggesties van de bewindspersonen over de eventuele beëindiging
van grote projecten en aanwijzing van nieuwe grote projecten.
De bewindspersonen introduceren drie nieuwe criteria op basis waarvan de
projecten HSL-Zuid, Maaswerken, Ruimte voor de Rivier en RRAAM wat hen
betreft voor beëindiging in aanmerking komen. Daarnaast geven zij de Kamer
in overweging het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (Eenvoudig
Beter) en het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) aan te wijzen als groot
project in de zin van de Regeling grote projecten.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

27.

Agendapunt:

Smart Mobility, Bouwen aan een nieuw tijdperk op onze wegen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2016
Smart Mobility, Bouwen aan een nieuw tijdperk op onze wegen - 31305-218
Reeds besproken tijdens het notaoverleg MIRT d.d. 28 november 2016.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2016, over het bericht
‘Bruggen in verval’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2016
Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 26 oktober 2016, over het bericht ‘Bruggen in
verval’ - 34550-XII-60
Reeds besproken tijdens het notaoverleg MIRT d.d. 28 november 2016.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het MIRT
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) Overzicht
2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2016
Beantwoording vragen commissie over het MIRT (Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport) Overzicht 2017 - 34550-A-20
Reeds besproken tijdens het notaoverleg MIRT d.d. 28 november 2016.

Voorstel:

Ruimte
30.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage RRAAM 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2016
Voortgangsrapportage RRAAM 2016 - 31089-121
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg RRAAM vóór het
verkiezingsreces.

Voorstel:
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Milieu
31.

Agendapunt:

Vervolgstap richting aandeelhouders Kerncentrale Dodewaard

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2016
Vervolgstap richting aandeelhouders Kerncentrale Dodewaard - 25422-162
Geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 7 december
2016.
FIN

Agendapunt:

FANC-brieven aan Electrabel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 29 november 2016
FANC-brieven aan Electrabel - 25422-165
Geagendeerd voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 7 december
2016.

Voorstel:

32.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Invulling toezegging informatiepunt rubbergranulaat

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 1 december 2016
Invulling toezegging informatiepunt rubbergranulaat - 30234-151
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid en asbest d.d. 14
december 2016.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Water
34.

Agendapunt:

Ontwikkelperspectief Grevelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 december 2016
Ontwikkelperspectief Grevelingen - 33531-7
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Water na het
verkiezingsreces.

Voorstel:

Europa
35.

Agendapunt:

Prioritaire EU-dossiers 2017

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 december 2016
EU-Stafnotitie Uitwerking prioritaire EU-dossiers 2017 - 2016Z22799
Ter bespreking.
De commissie wordt geadviseerd een selectie te maken uit de onderstaande
voorstellen, die, gelet op de ontvangen inbreng van de fracties, kunnen
rekenen op een plenaire meerderheid. De dossiers die de commissie selecteert
worden vervolgens doorgeleid om plenair vastgesteld te worden.
1. het prioriteren van de Strategie voor recycling en hergebruik van plastics
(uit: Uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie) (2a);
2. het prioriteren van de Strategieën voor de periode na 2020 voor
auto's/busjes en vrachtauto's, bussen en touringcars (uit: Uitvoering van
de Strategie voor de Energie-unie: emissieluw reizen en mobiliteit) (5a);

Voorstel:
Noot:
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Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Noot:

36.

3. het prioriteren van de Richtlijn schone wegvoertuigen (uit: Uitvoering van
de Strategie voor de Energie-unie: emissieluw reizen en mobiliteit) (5b) en
het uitspreken van het voornemen hier een behandelvoorbehoud op te
plaatsen;
4. het prioriteren van de Richtlijn Eurovignet en de richtlijn Europese dienst
elektronische tolheffing (EETS) (5c) en het uitspreken van het voornemen
hier een subsidiariteitstoets op uit te voeren;
5. het prioriteren van de uitvoering van de internationale overeenkomst over
de reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen (ICAO) (5d) en
het uitspreken van het voornemen hier een behandelvoorbehoud op te
plaatsen;
6. het prioriteren van Monitoring, transparantie en verslaglegging (uit: Een
meer strategische benadering voor de handhaving van EU-recht) (21d);
7. het prioriteren van het REFIT-voorstel Gecombineerd vervoer (REFIT nr.
4);
8. het prioriteren van het REFIT-voorstel Versterking van de sociale
wetgeving in het wegvervoer (REFIT nr. 11) en het uitspreken van het
voornemen hier een subsidiariteitstoets op uit te voeren en een
behandelvoorbehoud op te plaatsen;
9. het prioriteren van het REFIT-voorstel Weginfrastructuur en veiligheid van
tunnels (REFIT nr. 14) en het uitspreken van het voornemen hier een
behandelvoorbehoud op te plaatsen.
Ter bespreking.
• Wenst de commissie te zijner tijd een technische briefing door ambtenaren
van het ministerie van I&M over het in het Werkprogramma van de
Europese Commissie aangekondigde EU-voorstel over Plastics strategy
(2a)?
• Wenst de commissie te zijner tijd een technische briefing door ambtenaren
van het ministerie van I&M over het in het Werkprogramma van de
Europese Commissie aangekondigde EU-voorstel over Monitoring &
reporting (22)
• Wenst de commissie te zijner tijd een werkbezoek aan Brussel af te leggen
voor informatie over de overige in prioritair verklaarde voorstellen?
Eventueel zouden twee werkbezoeken kunnen worden afgelegd: medio
februari 2017 voor de voorstellen 4a t/m 4d (emissiearme mobiliteit) en
na de verkiezingen voor de overige verkeersdossiers (van annex 2 uit het
Werkprogramma).
EU
Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016
EU-stafnotitie Vaststellen prioritaire EU-dossiers 2017 - 2016Z21481
Ter informatie.
Tijdens de procedurevergadering van 23 november 2016 is besloten deze
notitie aan te houden tot de volgende procedurevergadering, waarbij de wens
is uitgesproken dat de commissiegriffie ten behoeve van de definitieve
besluitvorming, indien beschikbaar, extra informatie over de in het
Werkprogramma van de Europese Commissie aangekondigde EU-voorstellen
levert.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke reactie op de
overige aanbevelingen van de rapporteurs Single European Sky

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 28 november 2016
Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke reactie op de overige
aanbevelingen van de rapporteurs Single European Sky - 21501-33-618
Betrokken bij het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.
DEF, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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37.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Milieuraad 19 december 2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 november 2016
Geannoteerde agenda Milieuraad 19 december 2016 - 21501-08-660
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 6 december
2016.
EU

Agendapunt:

EU-voorstellen week 46

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1
december 2016
EU-voorstellen week 46 - 2016Z22844
Ter bespreking.
EU

Voorstel:

38.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig

Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
39.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling
aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van
wijziging.
• 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een
kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen
aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van
nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in
een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5
oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
• Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van
verarmd uranium naar Rusland
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang
zijn blootgesteld aan een giftige stof
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
Debat over milieuzones
Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 19 mei 2016.
Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
Debat over het kernafval in Petten
Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de
regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8
september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe
veiligheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie
Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 8 november 2016.

3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
• Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan
voor het Deltaplan
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
• Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot
meer doden leidt
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
• VAO Spoor (AO d.d. 27 oktober 2016)
Eerste spreker: het lid Madlener (PVV)
• VSO over het ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire
veiligheid en Stralingsbescherming (25422, nr. 154)
Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
• VAO Luchtvaart (AO d.d. 30 november 2016)
Eerste spreker: het lid Elias (VVD)

Rondvraag

Geen agendapunten
Overig (besloten)
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Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:
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