Den Haag, 20 september 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZK
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag
20 september 2018
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

2.

Agendapunt:

Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding petitie 'Misstanden op de
manege'

Zaak:

Brief derden - Stichting Dier&Recht te Amsterdam - 12 september 2018
Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding petitie 'Misstanden op de manege'
- 2018Z16000
Petitieaanbieding organiseren op 2 oktober 2018 om 13.30 uur.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Parlement van Kroatië voor interparlementaire conferentie
"The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming"
d.d. 22-23 november 2018

Zaak:

Brief derden - Parlement van Kroatië te Brussels – 23 augustus 2018
Uitnodiging Parlement van Kroatië voor interparlementaire conferentie "The
Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming" d.d. 22-23
november 2018 - 2018Z14826
De belangstelling wordt onder de leden geïnventariseerd, zodat op de volgende
procedurevergadering besluitvorming over deelname kan plaatsvinden.

Besluit:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

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

Zaak:

Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten
- 30 augustus 2018
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 - 35006
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 oktober 2018.

Besluit:

5.

Agendapunt:

34987 Nota van wijziging inzake Aanpassing van een aantal wetten op
het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen
van enige wetstechnische gebreken en leemten

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 7 september 2018
Nota van wijziging - 34987-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
De inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op 26 september a.s.
EZK

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

6.

Wetgeving - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten
- 4 juli 2018
Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het
herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten - 34987
Ter informatie.
EZK

Agendapunt:

Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling
Meststoffenwet in verband met vaststelling nadere regels voor de
fosfaatbank

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 17 september 2018
Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in
verband met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank - 33037-310
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 27 september 2018 en de minister verzoeken de antwoorden
tijdig aan de Kamer te sturen zodat er desgewenst een VSO plaats kan vinden
voordat de voorgeschreven termijn verstrijkt.

Besluit:

Stukken van de minister van LNV
7.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over het
Kroondomein Het Loo altijd openstellen voor het publiek (Kamerstuk
33576-123)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 4 september 2018
Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over het Kroondomein Het
Loo altijd openstellen voor het publiek (Kamerstuk 33576-123) - 33576-133
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als
koploper in kringlooplandbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 7 september 2018
Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper
in kringlooplandbouw - 2018Z15782
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie voor LNV
voor 2019.

Besluit:
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Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

9.

Reactie advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
"Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem"

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 7 september 2018
Reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar
voedselsysteem" - 2018Z15611
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Voedsel.
Betrekken bij het dertigledendebat over het advies van het RLI over een
houdbaar voedselsysteem.
EZK, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Agendapunt:

Toekomst van de IJsselmeervisserij en derde tussentijdse rapportage
in het kader van het EU-aalherstelplan

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 september 2018
Toekomst van de IJsselmeervisserij en derde tussentijdse rapportage in het
kader van het EU-aalherstelplan - 29664-191
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.
Ten behoeve van de volgende procedurevergadering stelt de staf een voorstel
op voor de planning van het algemeen overleg Visserij.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA)
- 3 juli 2018
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) een rondetafelgesprek te voeren over het
rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 'Naar een wenkend
perspectief voor de Nederlandse landbouw' - 2018Z13129
Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Agendapunt:

Besluit:

10.

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 5 juli
2018
Aanbieding essay 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse
landbouw' van PBL - 2018Z13618
Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie voor LNV
voor 2019. De commissie ziet af van het aanbod voor een technische briefing.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en
Visserijraad 23 - 25 september 2018 (eerste deel van de
beantwoording)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 19 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Informele
Landbouwraad 23 - 25 september 2018 - 21501-32-1125
Het lid Ouwehand (PvdD) vraagt een VSO aan, met het verzoek dit in te
plannen zodra ook het tweede deel van de beantwoording is ontvangen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Stukken van andere bewindspersonen
12.

Agendapunt:

EU Informatievoorziening: toezegging mogelijkheid te onderzoeken tot
tussentijdse rapportages EU-wetgevingsdossier

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 juli 2018
EU Informatievoorziening: toezegging mogelijkheid te onderzoeken tot
tussentijdse rapportages EU-wetgevingsdossier - 22112-2661
Ter informatie.
BuZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste
halfjaar 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar
2018 - 32802-41
Ter informatie.

Besluit:

Overige stukken
14.

Agendapunt:

Stafnotitie - Verkennende studie NVWA in relatie tot andere inspecties

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 6 september 2018
Stafnotitie - Verkennende studie NVWA in relatie tot andere inspecties 2018Z15374
Betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA en bij de
verdere behandeling van het kennisthema NVWA.
De stafnotitie wordt openbaar gemaakt.
VWS

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10
september 2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z15699
Conform de voorstellen op de lijst.

Besluit:
Besluit:

15.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5
september 2017)
• Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid
Geurts op 16 januari 2018)
• Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door
Bromet - 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
• Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis
(aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
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Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand
op 29 maart 2018)
• Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar
voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) brief gevraagd voorafgaand aan debat
• 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)
17.

Agendapunt:

Enkele voorstellen van de voorbereidingsgroep Herziening GLB

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 13 september 2018
Stafnotitie - Enkele voorstellen van de voorbereidingsgroep Herziening GLB 2018Z16044
De EU-specialist van de commissie wordt verzocht de EU-signalering op
donderdag in plaats van op vrijdag te sturen op basis van de beschikbare
informatie en om de voorlopige agenda van de Landbouw- en Visserijraad aan
de commissie te sturen op het moment dat deze in het delegates-portal staat.
De technische briefing door het Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling
over Europese 'best practices' wordt tot nader order uitgesteld.
De Unie van Waterschappen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan blok 1
van het rondetafelgesprek over de gevolgen van het nieuwe GLB voor
Nederland op 11 oktober 2018.
EU

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Besluit:

19.

Agendapunt:

Besluit:

Resultaat inventarisatie deelname technische briefing Algemene
Rekenkamer over hun rapport over de begroting van het ministerie van
LNV 2019 op 10 oktober 2018 van 14.00 tot 15.00 uur
De technische briefing vindt doorgang. De volgende leden hebben zich
aangemeld voor deelname: Weverling (VVD), Geurts (CDA), Bromet (GL),
Futselaar (SP) en Van Brenk (50PLUS). De commissievoorzitter doet een
dringend appel op de afspraak dat indien aangemelde leden zich onverhoopt
alsnog genoodzaakt zien zich af te melden, zij voor een vervanger binnen hun
fractie dienen te zorgen. De staf zal enkele dagen voorafgaand aan de briefing
de aangemelde leden een herinnering sturen ten aanzien van deze briefing.
Resultaat inventarisatie: deelname technische briefing door dhr. João
Figueiredo, lid Europese Rekenkamer en penvoerder van het
briefingdocument ‘Toekomst van het GLB' over de criteria voor het
succesvol invoeren van een nieuw uitvoeringssysteem voor het GLB op
10 oktober 2018 van 10.00 tot 11.00 uur
De technische briefing wordt geannuleerd.
Reeds geagendeerde/betrokken stukken

20.

Agendapunt:

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 7 september 2018
Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 - 21501-32-1122
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg (informele) Landbouw- en
Visserijraad op 17 september 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 23 - 25 september
2018

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 september 2018
Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 23 - 25 september 2018 21501-32-1124
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg (informele) Landbouw- en
Visserijraad op 17 september 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2018A02297
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