Den Haag, 14 januari 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Wetgeving
2.

Agendapunt:

Aanbieding ontwerpbesluit Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 9 december 2015
Aanbieding van het ontwerpbesluit tot Wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer - 29383-251
Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 28 januari
2016.

Voorstel:

3.

Noot:

Voorhang geschiedt op grond van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet
milieubeheer, met een reactietermijn van vier weken. Op grond van
Aanwijzing 43a van de Aanwijzing voor de regelgeving is deze termijn in
verband met het kerstreces van de Kamer verlengd tot 1 februari 2016. Het
ontwerp is tegelijkertijd in de Staatscourant bekendgemaakt om aan een ieder
de gelegenheid te bieden om binnen vier weken na de dag waarop de
bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Het betreft hier het ontwerp voor de wijziging van het Activiteitenbesluit ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement
en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de
Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L353) en in verband met nieuw overgangsrecht
voor bestaande gasturbines en gasmotoren.

Agendapunt:

Aanbieding van de ontwerp Regeling groenprojecten 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 10 december 2015
Aanbieding van de ontwerp Regeling groenprojecten 2016 - 30196-371
Voor kennisgeving aannemen.
Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van deze regeling met ingang van 1
februari 2016. Op deze ontwerpregeling is de procedure van artikel 5.14,
achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing. Dat houdt in
dat het hier een zogenaamde lichte voorhangprocedure betreft. Dit is een
vorm van gecontroleerde delegatie waarbij voorschriften bij lagere regelgeving
kunnen worden vastgesteld, maar een ontwerp daarvan ter kennis van het
parlement wordt gebracht.
FIN

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Wijzigingen van de Reglementen betreffende het aannemen van
eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken
en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op
wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van
goedkeuringen verleend op basis van deze eisen; Genève, 20 maart
1958

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21
december 2015
Wijzigingen van de Reglementen betreffende het aannemen van eenvormige
technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die
kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de
voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op
basis van deze eisen; Genève, 20 maart 1958 - 30952-220
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer
gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b van de Rijkswet
goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Volgcommissie(s):

BuZa

Algemeen
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5.

Agendapunt:

Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en
Milieu sinds de Najaarsnota

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 december 2015
Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds
de Najaarsnota - 34300-XII-63
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de in het voorjaar te ontvangen
jaarverslagen en slotwetten op het gebied van Infrastructuur en Milieu over
2015.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Ontwikkelplan toezicht op zbo’s n.a.v. het rapport Evaluatie toezicht
zbo's Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2015
Ontwikkelplan toezicht op zbo’s n.a.v. het rapport Evaluatie toezicht zbo's
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 25 268, nr. 125) - 25268130
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de in het voorjaar te ontvangen
jaarverslagen en slotwetten op het gebied van Infrastructuur en Milieu over
2015.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

34350 XII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2015
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-XII-3
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota d.d. 16 december
2015.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

34350 A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2015
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-A-3
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota d.d. 16 december
2015.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

34350 J Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2015
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-J-3
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Najaarsnota d.d. 16 december
2015.

Voorstel:

Mobiliteit/Transport
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10.

Agendapunt:

Samenhang en activiteiten Smart Mobility

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 3 december 2015
Samenhang en activiteiten Smart Mobility - 31305-214
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d.
26 mei 2016.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Toezegging tijdens het AO Scheepvaart op november 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 december 2015
Informatie over toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg
Scheepvaart op 5 november 2015 - 31409-94
Reeds betrokken bij de plenaire afronding (VAO) van het algemeen overleg
Scheepvaart d.d. 17 december 2015.

Voorstel:

12.

13.

14.

15.

16.

Agendapunt:

Aanbieding onderzoeken naar multipliereffecten van
overheidsinvesteringen in zeehavens

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 10 december 2015
Aanbieding onderzoeken naar multipliereffecten van overheidsinvesteringen in
zeehavens - 29862-30
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 21 april 2016.

Agendapunt:

Toekomstperspectief bediening, sluizen en bruggen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 15 december 2015
Toekomstperspectief bediening, sluizen en bruggen - 34300-A-56
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 21 april 2016.

Agendapunt:

Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2016 – 2020

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 december 2015
Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2016 – 2020 - 3049026
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 21 april 2016.

Agendapunt:

Verzamelbrief luchtvaart

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 9 december 2015
Verzamelbrief luchtvaart - 31936-321
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 maart 2016.

Agendapunt:

Schiphol Gebruiksprognose 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 december 2015
Schiphol Gebruiksprognose 2016 - 29665-221
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 maart 2016.

Voorstel:
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17.

Agendapunt:

Voortgang uitvoering Luchtruimvisie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 17 december 2015
Voortgang uitvoering Luchtruimvisie - 31936-322
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 maart 2016.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Voortgang van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) en
het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (programma NABO)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 december 2015
Voortgang van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) en het
programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (programma NABO) - 29893201
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 19
januari 2016.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Stoptonend sein passages

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 december 2015
Stoptonend sein passages - 29893-199
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 19
januari 2016.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Actualisatie Railveiligheidsbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 8 december 2015
Actualisatie Railveiligheidsbeleid - 29893-200
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 19
januari 2016.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Aanbieding 3e Voortgangsrapportage ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 1 oktober 2015
Aanbieding 3e Voortgangsrapportage ERTMS - 33652-36
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 19
januari 2016.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over derde voortgangsrapportage
ERTMS en de pilot dual signalling (33652, nr. 36)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 januari 2016
Beantwoording vragen commissie over derde voortgangsrapportage ERTMS en
de pilot dual signalling (33652, nr. 36) - 2016Z00494
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 19
januari 2016.

Voorstel:
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23.

Agendapunt:

Vervoerplan NS 2016 en Beheerplan ProRail 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 december 2015
Vervoerplan NS 2016 en Beheerplan ProRail 2016 - 29984-651
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 februari 2016.
Ten behoeve van het algemeen overleg op 17 februari 2016 stelt het BOR een
beknopte notitie op over de in de brief genoemde rekenfout op het gebied van
de vervoercapaciteit in de spits op de HSL-Zuid.

Voorstel:
Noot:

24.

25.

26.

27.

Agendapunt:

Aanbieding maatregelenpakket NS inzake materieeltekort 2016

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 22 december 2015
Aanbieding maatregelenpakket NS inzake materieeltekort 2016 - 29984-650
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 februari 2016.

Agendapunt:

Reisinformatie spoor

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 december 2015
Reisinformatie spoor - 29984-640
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 februari 2016.

Agendapunt:

Actieplan Fietsparkeren bij stations

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 december 2015
Actieplan Fietsparkeren bij stations - 29984-642
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 februari 2016.

Agendapunt:

Klanttevredenheid Waddenveren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 december 2015
Klanttevredenheid Waddenveren - 23645-608
Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi
d.d. 2 februari 2016.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Uitwerking van de motie van het lid Van Tongeren over het
verduidelijken van de geldende wet- en regelgeving

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 december 2015
Uitstel uitwerking van de motie van het lid Van Tongeren over het
verduidelijken van de geldende wet- en regelgeving - 29984-641
Voor kennisgeving aannemen.
In deze brief geeft de staatssecretaris aan dat zij haar brief over de uitwerking
van de motie aan de Kamer zal toesturen voorafgaand aan het algemeen
overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 2 februari 2016.

Voorstel:
Noot:
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29.

Agendapunt:

Uitstel toezending beantwoording van vragen commissie over betalen
in het openbaar vervoer 2.0 en een aanbieding van het
onderzoeksrapport Effecten toetreding nieuwe
mobiliteitskaartaanbieders op bestaande OV-concessies

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 17 december 2015
Uitstel toezending beantwoording van vragen commissie over betalen in het
openbaar vervoer 2.0 en een aanbieding van het onderzoeksrapport Effecten
toetreding nieuwe mobiliteitskaartaanbieders op bestaande OV-concessies 23645-610
Voor kennisgeving aannemen.
In deze brief geeft de staatssecretaris aan dat zij beide stukken aan de Kamer
zal sturen voorafgaand aan het algemeen overleg Openbaar vervoer, OVchipkaart en taxi d.d. 2 februari 2016.

Voorstel:
Noot:

Infrastructuur
30.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over
verbreding van de Schinkelbrug in de A10 en de vluchtstrook
(Kamerstuk 34 300 A, nr. 36)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 11 december 2015
Reactie op de motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over verbreding
van de Schinkelbrug in de A10 en de vluchtstrook (Kamerstuk 34 300 A, nr.
36) - 34300-A-54
Desgewenst betrekken bij een eventuele stemming over deze motie
(Kamerstuk 34 300 A, nr. 36), die vooralsnog is aangehouden.

Voorstel:

31.

32.

33.

Agendapunt:

Toezegging, gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 23 november
2015 over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de
grondwaterproblematiek bij het project A4 Delft-Schiedam

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 december 2015
Toezegging, gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 23 november 2015 over
de verantwoordelijkheden ten aanzien van de grondwaterproblematiek bij het
project A4 Delft-Schiedam - 34300-A-53
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 23 juni 2016.

Agendapunt:

BIRK-subsidie Spoortunnel Delft

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 januari 2016
Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de BIRK-subsidie Spoortunnel
Delft - 34300-XII-65
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 februari 2016.

Agendapunt:

Ligplaatsen Boven-IJssel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 december 2015
Ligplaatsen Boven-IJssel - 34300-A-55
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 21 april 2016.

Voorstel:
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34.

Agendapunt:

Rijksrol Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) na 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 januari 2016
Rijksrol Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) na 2015 - 24691-126
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 21 april 2016.
Per commissiebrief aan de minister bevestigen dat de accountantsrapportage
over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam voortaan achterwege kan
blijven.
De commissie heeft de minister op 9 december 2015 reeds laten weten dat de
voortgangsrapportage over het project voortaan kan bestaan uit de jaarlijkse
monitorinformatie van de Tafel van Borging, mits deze informatie
betrouwbaar is. De minister meldt in haar brief dat de kwaliteit van de
monitorinformatie wordt geborgd doordat deze wordt opgesteld door de
Milieudienst Rijnmond (DCMR) en uitgebreid wordt besproken met alle
partners in de Tafel van Borging.

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Ruimte
35.

Agendapunt:

Wettelijke evaluatie Kadaster

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 17 december 2015
Wettelijke evaluatie Kadaster - 25268-129
Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 18 februari 2016.

Voorstel:

Milieu
36.

Agendapunt:

Voortgang van de uitvoering van de motie Van Veldhoven c.s. inzake
de transitie naar zero emissie busvervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 18 december 2015
Voortgang van de uitvoering van de motie Van Veldhoven c.s. inzake de
transitie naar zero emissie busvervoer (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 35) 23645-611
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 11 februari 2016.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Aanbieding zesde rapportage over de voortgang van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 10 december 2015
Aanbieding zesde rapportage over de voortgang van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) - 30175-224
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 11 februari 2016.

Voorstel:
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38.

Agendapunt:

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en
spoorwegen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 januari 2016
Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 32252-57
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 11 februari 2016.
Deze brief is door beide bewindspersonen ondertekend. De bewindspersonen
hebben de intentie om dit algemeen overleg uitsluitend door de
staatssecretaris te laten voeren.

Voorstel:
Noot:

39.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Remco Dijkstra over de bijdrage
van secundaire grondstoffen in de circulaire economie (Kamerstuk
30872, nr. 154)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 4 december 2015
Uitvoering van de motie van het lid Remco Dijkstra over de bijdrage van
secundaire grondstoffen in de circulaire economie - 33043-45
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 17
december 2015

Voorstel:

40.

Agendapunt:

Reactie op verschillende moties inzake het stimuleren van een
circulaire economie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 december 2015
Reactie op verschillende moties inzake het stimuleren van een circulaire
economie - 33043-47
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 17
december 2015
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Uitvoering van toezeggingen Algemeen Overleg Grondstoffen en Afval
d.d. 25 juni 2015 en stand van zaken diverse acties beleidsprogramma
VANG (Van Afval naar Grondstof)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 december 2015
Uitvoering van toezeggingen Algemeen Overleg Grondstoffen en Afval d.d. 25
juni 2015 en stand van zaken diverse acties beleidsprogramma VANG (Van
Afval naar Grondstof) - 30872-202
Reeds betrokken bij algemeen overleg Circulaire economie d.d. 17 december
2015.

Voorstel:

42.

Agendapunt:

Beantwoording toezeggingen Algemeen Overleg Nucleaire Veiligheid
en Stralingsbescherming van 12 november 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 december 2015
Beantwoording toezeggingen Algemeen Overleg Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming van 12 november 2015 - 25422-126
Reeds betrokken bij de plenaire afronding (VAO) van het algemeen overleg
Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming d.d. 17 december 2015.

Voorstel:
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43.

Agendapunt:

Reactie ten aanzien van de brand en het daarmee gepaard gaande
affakkelen bij Shell in Moerdijk op 11 november 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 december 2015
Reactie ten aanzien van de brand en het daarmee gepaard gaande affakkelen
bij Shell in Moerdijk op 11 november 2015 - 29517-106
Agenderen voor algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 3 februari 2016.

Voorstel:

44.

Agendapunt:

Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de
Gemeentelijke Gezondheidsdient (GGD) Groningen (in samenwerking
met GGD Drenthe en GGD Fryslân) over overlast door houtrook

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 december 2015
Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport van de Gemeentelijke
Gezondheidsdient (GGD) Groningen (in samenwerking met GGD Drenthe en
GGD Fryslân) over overlast door houtrook - 28089-30
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

Toestemming om ambtenaren van TNO uit te nodigen voor een
openbare briefing over de dieselfraude met personenauto’s

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december
2015
Toestemming om ambtenaren van TNO uit te nodigen voor een openbare
briefing over de dieselfraude met personenauto’s - 2015Z23690
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Water
46.

Agendapunt:

Vastgesteld Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 december 2015
Vastgesteld Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) - 31710-45
Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 16 juni 2016.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Europa
47.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 49-2

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14
januari 2016
EU-voorstellen week 49-2 - 2016Z00552
Ter informatie.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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48.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Actieplan Circulaire Economie COM (2015)
614 (2) (Engelse versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 december 2015
EU-voorstel: Mededeling Actieplan Circulaire Economie COM (2015) 614 (2)
(Engelse versie) - 2015Z23325
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Circulaire Economie d.d.
donderdag 17 december 2015.

Voorstel:

Noot:

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Noot:

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) - 14
januari 2016
Memo behandelvoorstel EU-voorstel Circulaire economie - 2016Z00550
Ter informatie.
EZ, DEF, WR

Agendapunt:

Uitstel BNC-fiches over de wijzigingen in de afvalrichtlijnen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 december 2015
Uitstel BNC-fiche inzake Circulaire Economie en uitstel BNC-fiche over de
wijzigingen in de afvalrichtlijnen - 22112-2037
Staatssecretaris verzoeken om de BNC-fiches uiterlijk vrijdag 5 februari 2016
aan de Kamer te doen toekomen.
EU

Voorstel:

49.

Tijdens de procedurevergadering van 9 december 2015 is besloten
onderstaande notitie van rapporteur Cegerek af te wachten, alvorens een
besluit te nemen over de vervolgbehandeling van het EU-voorstel in de
commissie.
Een behandelvoorbehoud bij het EU-pakket Circulaire Economie plaatsen en de
staatssecretaris hierover informeren.
Totdat een algemeen overleg heeft plaatsgevonden waar de Nederlandse inzet
is besproken en, desgewenst, afspraken zijn gemaakt over de
informatievoorziening aan de Kamer, mag het Nederlandse kabinet geen
onomkeerbare stappen in de Brusselse onderhandelingen zetten.
Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016, evenals
de binnenkort te ontvangen BNC-fiches met het kabinetsstandpunt over het
EU-pakket.
Indien u besluit een behandelvoorbehoud te plaatsen kan het algemeen
overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016 tevens worden aangegrepen om,
desgewenst, informatieafspraken met de staatssecretaris te maken over de
wijze waarop het kabinet de Kamer op de hoogte zal houden over het verloop
van de EU-onderhandelingen.
Deelnemen aan de interparlementaire conferentie over Energie met bijzondere
aandacht voor Circulaire Economie op 3-4 april 2016 in Den Haag, die de beide
Kamers gezamenlijk organiseren.
Doelgroep van de conferentie zijn nationale parlementsleden uit de EUlidstaten en Europarlementariërs. Maandagmiddag 4 april wordt een aparte
deelsessie aan het onderwerp circulaire economie gewijd.
EZ, EU, WR

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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50.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Een luchtvaartstrategie voor Europa COM
(2015) 598 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 21 december 2015
EU-voorstel: Mededeling Een luchtvaartstrategie voor Europa COM (2015) 598
(Engelstalige versie) - 2015Z25173
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 maart 2016.
Het Luchtvaartpakket is reeds aangemerkt als gespreksonderwerp voor het
gesprek met Eurocommissaris Bulc (Transport) op 20 januari 2016.
Organiseren van een technische briefing door het ministerie voorafgaand aan
het algemeen overleg Luchtvaart, mits zich daarvoor minimaal vijf leden
aanmelden.
EU

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2016
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel EU-voorstel Een luchtvaartstrategie voor
Europa - 2016Z00438
Ter informatie.
EU

Agendapunt:

Uitstel toezending van de BNC-fiches over het luchtvaartpakket

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 17 december 2015
Uitstel toezending van de BNC-fiches over het luchtvaartpakket - 22112-2038
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het EU Vierde Spoorpakket

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 14 december 2015
Informatie over een drietal punten van het EU Vierde Spoorpakket - 33546-16
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 17 februari 2016.
EU

Agendapunt:

Verslag van de Milieuraad op 16 december 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 januari 2016
Verslag van de Milieuraad op 16 december 2015 - 21501-08-610
Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.
EU

Voorstel:

51.

Voorstel:

52.

Voorstel:

53.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

54.

Agendapunt:

Informatie over de mogelijkheden voor uitbreiding van Europees
klimaatonderzoek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 17 december 2015
Informatie over de mogelijkheden voor uitbreiding van Europees
klimaatonderzoek - 21501-08-609
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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55.

Agendapunt:

Nederlandse reactie op de consultatie van de Commissie over de
Europese Richtlijn Etikettering energiegebruik personenauto’s

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 12 januari 2016
Nederlandse reactie op de consultatie van de Commissie over de Europese
Richtlijn Etikettering energiegebruik personenauto’s - 31209-177
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

56.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 15 december 2015, over de
uitkomsten van de klimaattop in Parijs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 18 december 2015
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 15 december 2015, over de uitkomsten van de
klimaattop in Parijs - 31793-134
Betrekken bij het plenaire debat over de uitkomsten van de klimaattop in
Parijs.
BuHa-OS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

57.

Agendapunt:

Aanbod van het lid Azmani om de commissie te informeren over een
aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire
dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 21 december 2015
Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal
bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie
Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z25134
De heer Azmani (voorzitter van de commissie Europese Zaken) uitnodigen
voor de volgende procedurevergadering.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZ, EU, FIN, I&M, KR, OCW, SZW, VWS, WR, V&J,
IPC Art. 13, IPC Energie, IPC GBVB, IPC Mens

Voorstel:
Volgcommissie(s):

58.

Agendapunt:

Werkprogramma en activiteiten IenM EU-voorzitterschap

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 december 2015
Werkprogramma en activiteiten IenM EU-voorzitterschap - 34139-8
Per e-mail inventariseren welke leden wensen deel te nemen aan de
activiteiten die voor leden toegankelijk zijn.
De leden Hachchi (D66) en Van Helvert (CDA) zijn in hun hoedanigheid van
rapporteur Single European Sky uitgenodigd voor de Aviation Summit op 2021 januari 2016.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Op maandag 25 januari a.s. vindt in Rotterdam een EUstakeholdersbijeenkomst Circulaire Economie plaats. Op het moment van
schrijven vindt nog een inventarisatie onder de commissieleden plaats om vast
te stellen wie van hen hieraan zou kunnen deelnemen.
EU
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59.

Agendapunt:

Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 1
december 2015

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 december 2015
Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 1 december 2015
- 2015Z24357
Ter informatie.
EZ, I&M

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig

Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
60.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
• 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van
een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en
enige andere wijzigingen
Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire
behandeling.
Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over het alcoholslot
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
• Debat over de mishandeling van NS-personeel
Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
• Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van
Volkswagen
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 november 2015.
• Debat met de commissie Fyra over het rapport: De reiziger in de kou’
Het enquêterapport is op 9 december 2015 aangemeld voor plenaire
behandeling.
• Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
• Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 12 maart 2015.
• Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld
worden
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
• Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 26 mei 2015.
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•
•

Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO):
• VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 8 december 2015)
Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)

Rondvraag
61.

Agendapunt:

Voorstel van de leden De Boer (VVD) en Monasch (PvdA) om een
rondetafelgesprek Concurrentiepositie haven Rotterdam te
organiseren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD)
- 14 januari 2016
Voorstel van de leden De Boer (VVD) en Monasch (PvdA) om een
rondetafelgesprek Concurrentiepositie haven Rotterdam te organiseren 2016Z00548
Ter bespreking.
De leden De Boer (VVD) en Monasch (PvdA) stellen voor om een
rondetafelgesprek te organiseren over de concurrentiepositie van de haven
van Rotterdam.

Voorstel:
Noot:

Het doel hiervan is een antwoord te vinden op de vraag hoe de
concurrentiepositie van de Rotterdamse haven bewaakt kan worden. De
volgende onderwerpen zouden daartoe aan de orde kunnen worden gesteld:
• De concurrentiepositie van de haven van Rotterdam ten opzichte van de
andere Europese landen
• De hoogte van de Nederlandse toezichts- en inspectiekosten in vergelijking
met de andere landen
• De noodzaak om te komen tot een Europese havenverordening die een
gelijk speelveld waarborgt en de stand van zaken hieromtrent
• Verbindingen van de haven Rotterdam met het achterland
• Ontwikkelingen ten aanzien van Blue Belt (één registratiemethode voor
alle havens ten behoeve van de "short sea shipping", zodat er een
eenmalige administratie is per vracht)
• Visie op de toekomst van de relatie tussen mainports Rotterdam en
Schiphol
Genoemde leden stellen voor een rondetafelgesprek te organiseren van drie
uur, bestaande uit de volgende drie blokken:
1. De Rotterdamse havenautoriteiten en Schiphol
2. Brancheorganisaties
3. Wetenschappers (het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) een
netwerkverkenning uit laten voeren om wetenschappers aan te dragen)
Dit rondetafelgesprek zou kunnen plaatsvinden op 17 maart 2016 van 10.00
tot 13.00 uur.
Indien de commissie instemt met het voorstel, zal per e-mail worden
geïnventariseerd welke leden zich voor het gesprek aanmelden en welke
genodigden zij wensen uit te nodigen voor de eerste twee blokken. Indien zich
voldoende leden (minimaal 5) aanmelden, zal de commissiegriffie op basis van
de gesuggereerde genodigden en de netwerkverkenning van het BOR een
conceptprogramma opstellen ter bespreking tijdens de volgende
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procedurevergadering.

62.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Thieme (PvdD) om een rondetafelgesprek over
duurzaamheid in het onderwijs te organiseren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD)
- 14 januari 2016
Voorstel van het lid Thieme (PvdD) om een rondetafelgesprek over
duurzaamheid in het onderwijs te organiseren - 2016Z00509
Ter bespreking.
Onderwerp: Duurzaamheid in het onderwijs

Voorstel:
Noot:

Deelvragen en doel: Het doel van het rondetafelgesprek is meer zicht
krijgen in hoe duurzame ontwikkeling in het onderwijs integraal geborgd kan
worden.
Blokindeling:
1. Blok: Experts op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs
2. Blok: Praktijkvoorbeelden
Maximaal aantal genodigden (per blok): 4 / 6
Tijdsduur: 60 minuten per blok / 90 minuten per blok
Termijn voor plaatsvinden:Vóór de behandeling van de volgende brieven:
Beantwoording van de motie van het lid Ouwehand c.s. betreffende duurzame
ontwikkeling in het Nederlandse onderwijssysteem
20487-49 - Brief regering d.d. 29-06-2015
Beleidsreactie m.b.t. advies duurzame ontwikkeling in het Nederlandse
onderwijssysteem
20487-50 - Brief regering d.d. 19-10-2015
Indien de commissie instemt met het voorstel, zal per e-mail worden
geïnventariseerd welke leden zich voor het gesprek aanmelden en welke
genodigden zij wensen uit te nodigen. Indien zich voldoende leden (minimaal
5) aanmelden, zal de commissiegriffie op basis van de gesuggereerde
genodigden een conceptprogramma opstellen ter bespreking tijdens de
volgende procedurevergadering.

Volgcommissie(s):

Het lid Thieme stelt tevens voor om, indien de commissie dit verzoek
honoreert, de bovengenoemde brieven van de agenda van het algemeen
overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 28 januari 2016 af te halen en de
behandeling daarvan uit te stellen tot na het rondetafelgesprek.
OCW

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2015A04384

16

