Den Haag, 25 maart 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):
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BuHa-OS
BuZa
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EU
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KR
LNV
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Datum:
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woensdag 27 maart 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7
7, 20
5, 7
7
18, 19, 20, 21
7, 20
27
7
5, 7
7
7
7
7

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid op het verzoek voor een
gesprek over implementatie aanbevelingen voor Veiligheid
vliegverkeer Schiphol

Zaak:

Brief derden - Onderzoeksraad voor Veiligheid te Den Haag - 14 maart 2019
Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid op verzoek van vaste commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat om gesprek over implementatie aanbevelingen
OVV Veiligheid vliegverkeer Schiphol - 2019Z05219
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Instemming van de staatssecretaris van Defensie met deelname van
de Commando Luchtstrijdkrachten aan het rondetafelgesprek
vliegveiligheid en vogelaanvaringen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 22 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname
rondetafelgesprek vliegveiligheid en vogelaanvaringen op 27 maart 2019 2019Z05692
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 maart 2019
Nota van wijziging - 34979-7
Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

5.

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 25 juni 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr.
376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het
melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement
en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees
Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr.
1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122) - 34979
Het wetsvoorstel is 21 maart jl. als hamerstuk aangenomen.

Agendapunt:

Verdragen inzake luchtdiensten tussen Nederland en Koeweit en
Nederland en Tsjechië, beide ten behoeve van Curaçao

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 maart 2019
Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten
behoeve van Curaçao, en de Staat Koeweit; Koeweit, 19 december 2018 35171-(R2122)-1
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa, KR

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 maart 2019
Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van
Curaçao, en de Tsjechische Republiek; Praag, 30 november 2018 - 35172(R2123)-1
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brieven worden recentelijk tot stand gekomen verdragen ter
stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste
lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele
wens om deze of één van deze verdragen ter uitdrukkelijke goedkeuring aan
de Kamer voor te leggen kan binnen 30 dagen na de overlegging van het
betreffende verdrag door de Kamer of door ten minste dertig leden van de
Kamer te kennen worden gegeven.
KR, BuZa

Algemeen
6.

Agendapunt:

Melding van een integriteitsincident op het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 maart 2019
Melding van een integriteitsincident op het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat - 28844-172
De minister verzoeken om de Kamer te informeren zodra nieuwe informatie
gedeeld kan worden en voor nu vanuit de Kamer geen verdere actie
ondernemen gezien het verzoek van de politie aan de minister om geen
nadere mededelingen te doen lopende het onderzoek.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de
operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 21 februari 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in
Kwaliteit - 2019Z03523
De gesuggereerde thema's waterveiligheid en circulaire economie (blijven)
volgen conform het voorstel van de commissie Financiën.
BuZa, BiZa, KR, DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Infrastructuur en mobiliteit
8.

9.

10.

11.

12.

Agendapunt:

Voorkeursbeslissing A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019
Voorkeursbeslissing A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda - 29385-98
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Agendapunt:

Startbeslissing voor de MIRT-verkenning A1/A30 Barneveld

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019
Startbeslissing voor de MIRT-verkenning A1/A30 Barneveld - 35000-A-86
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Agendapunt:

Afspraken reactivering spoor Veendam-Stadskanaal

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 13 maart 2019
Afspraken reactivering spoor Veendam-Stadskanaal - 35000-A-88
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Agendapunt:

Verruiming Twentekanalen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 maart 2019
Verruiming Twentekanalen fase 2 - 35000-A-87
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Agendapunt:

Niet verzonden brieven CBR

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 maart 2019
Niet verzonden brieven CBR - 2019Z05518
Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 12 juni 2019.

Voorstel:
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13.

14.

Agendapunt:

Sluiting luchtruim voor Boeing 737MAX

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 maart 2019
Sluiting luchtruim voor Boeing 737MAX - 31936-583
Agenderen voor het algemeen overleg Vliegveiligheid op 3 april 2019.

Agendapunt:

Stafnotitie Heroverweging grootprojectstatus HSL-Zuid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 22 maart 2019
Stafnotitie Heroverweging grootprojectstatus HSL-Zuid - 2019Z05643
Wenst de commissie de grootprojectstatus van het groot project HSL-Zuid te
handhaven of te beëindigen?
• Tijdens de procedurevergadering van 23 januari 2019 heeft de commissie
haar staf verzocht een notitie aan te leveren ter heroverweging van de
grootprojectstatus van de HSL-Zuid. In de bijgaande notitie heeft de staf
haar advies daarover opgenomen.
• De commissie heeft dit verzoek gedaan naar aanleiding van de suggestie
van de staatssecretaris om de grootprojectstatus voor de HSL-Zuid te
beëindigen.
• Indien de commissie voornemens is de grootprojectstatus te beëindigen
dan wordt de staatssecretaris conform artikel 15 van de Regeling grote
projecten gevraagd een eindevaluatie op te stellen. Bij de behandeling
daarvan kunnen ook informatieafspraken worden gemaakt.

Voorstel:
Noot:

Water en milieu
15.

Agendapunt:

Ontwikkelingen en toezeggingen inzake het Landelijk Afvalbeheerplan
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Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 14 maart 2019
Ontwikkelingen en toezeggingen inzake het Landelijk Afvalbeheerplan 3
(LAP3) - 30872-227
Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 11 april 2019.

Voorstel:

16.

17.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek over de validiteit van de meetresultaten van
het KNMI

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 maart 2019, over validiteit van de meetresultaten van
het KNMI - 31534-6
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 12 september 2019.

Agendapunt:

Uitstelverzoek beantwoording bericht over de afvalberg van Tata Steel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 19 maart 2019
Uitstel reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht ‘Deze omstreden
afvalberg van Tata Steel mag van de provincie toch blijven liggen. Bewoners
maken zich zorgen’ - 29826-110
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Europa
18.

Agendapunt:

Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over
spoorwegveiligheid bij een no-deal Brexit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 maart 2019
Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over
spoorwegveiligheid bij een no-deal Brexit - 22112-2777
Voor kennisgeving aannemen.
Deze brief betreft feitelijk een versneld BNC-fiche waarin de (instemmende)
kabinetsappreciatie wordt gegeven van een EU-verordening met als doel de
continuïteit van de spoorverbinding tussen het VK en de Europese Unie
(Kanaaltunnel) te waarborgen in geval van een no-deal Brexit, door middel
van de verlenging met drie maanden van veiligheidsvergunningen in dezen.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda
informele bijeenkomst van Transportministers op 27 maart 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele
bijeenkomst van Transportministers op 27 maart 2019 (Kamerstuk 21501-33752) - 21501-33-754
Voor kennisgeving aannemen.
Het lid Kröger (GroenLinks) heeft na haar vooraankondiging van een VSO
Informele Transportraad uiteindelijk afgezien van dit VSO.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 maart 2019
Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van Transportministers op 27
maart 2019 - 21501-33-752
Voor kennisgeving aannemen.
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Transportraad op
13 maart jl.
EU

Agendapunt:

Verslag Milieuraad van 5 maart 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 21 maart 2019
Verslag Milieuraad van 5 maart 2019 - 2019Z05632
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 19 juni 2019.
EZK, EU, BuHa-OS

Agendapunt:

EU-voorstellen week 8-12

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 21 maart 2019
EU-voorstellen week 8-12 - 2019Z05611
Conform onderstaande voorstel besluiten.

Voorstel:
Noot:

20.

Voorstel:

21.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

• Verslag over de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie
COM (2019) 190;
Voorstel: Ter informatie.
EU
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
22.

Agendapunt:

Ontwikkelingen op de taximarkt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 14 maart 2019
Ontwikkelingen op de taximarkt - 31521-106
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op
21 maart 2019.

Voorstel:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
23.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces
27-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp Structuurvisie A67
Leenderheide – Zaarderheiken
27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie in
kaart'
27-03-2019 15.00 - 17.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Vliegveiligheid en
vogelaanvaringen
28-03-2019 09.00 - 10.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer 'Cybersecurity
van waterwerken'
28-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-besluit maatregelen
kleine kunststof drankflessen
28-03-2019 13.00 - 16.00 Technische briefing HSL-Zuid
02-04-2019 13.30 - 13.45 Petitie Het weren van goederentreinen uit woonwijken
03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
04-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
09-04-2019 13.30 - 13.45 Petitie Automontagebranche: “van onbekommerd gebruik
naar hergebruik”
10-04-2019 13.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Afhandeling van de
containerramp MSC Zoe
11-04-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
15-04-2019 10.00 - 15.15 Werkbezoek Flevoland (Lelystad Airport, maritiem cluster
Urk en NLR)
24-04-2019 14.00 - 15.30 Technische briefing Initiatiefnota’s “Droge voeten” en
“Veen red je niet alleen”
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 21 mei 2019
14-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en
Waterstaat
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24.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
6. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart
2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
34. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27
november 2018
43. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291
containers door een vrachtschip
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van
15 januari 2019
62. Debat over de quickscan luchthaven in zee
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12
februari 2019
Dertigledendebatten
1. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22
maart 2018
20. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli
2018
34. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van
30 oktober 2018
53. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van
15 januari 2019
54. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15
januari 2019
56. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden
van 17 januari 2019
60. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24
januari 2019
74. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12
februari 2019
76. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van
een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12
februari 2019
82. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 5 maart 2019
VAO's
VAO CBR, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Openbaar vervoer en taxi aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

25.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017,
34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
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3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale
burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van
persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

Rondvraag
26.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Laçin (SP) om op korte termijn een algemeen
overleg te voeren met de minister van Financiën inzake verzekeringen
van taxichauffeurs

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 maart 2019
Beantwoording vragen commissie inzake verzekeringen van taxichauffeurs 31521-107
Ter bespreking.
• Tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi met de
staatssecretaris van IenW is dit onderwerp ten dele besproken. Omdat de
minister van Financiën over deze kwestie gaat, wordt voorgesteld hierover
met hem in overleg te gaan.
• In verband met tijdgebrek is een aantal andere vragen, die liggen op het
beleidsterrein van de staatssecretaris van IenW, open gebleven. Zij zal
schriftelijk antwoord geven op die vragen. Die beantwoording kan worden
betrokken bij het reeds aangevraagde VAO Openbaar vervoer en taxi met
als eerste spreker het lid Van Aalst (PVV).

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Uitgewerkt voorstel van de leden Van Aalst (PVV) en Laçin (SP) om de
minister van Financien en de staatssecretaris van IenW aanvullende
vragen te stellen inzake grondtransacties rond het spoor (zoals
opgenomen in de bijgaande notitie)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 22 maart 2019
Uitgewerkt voorstel van de leden Van Aalst en Laçin inzake grondtransacties
rond het spoor - 2019Z05681
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 maart 2019
Reactie op herhaald verzoek commissie inzake NS-onderzoeksrapporten
grondverkoop - 29984-825
Betrekken bij het bovenstaande voorstel.
Tijdens de procedurevergadering van 13 maart 2019 heeft het lid Van Aalst
(PVV) aan de commissie voorgesteld om alle onderzoeken van NS inzake
grondverkoop sinds 1995 te ontvangen. De commissie heeft daarop besloten
een voorbereidingsgroep te formeren, bestaande uit de leden Van Aalst (PVV)
en Laçin (SP), om een nader gespecificeerd voorstel ui te werken ter
bespreking bij de volgende procedurevergadering. In de bijgaand notitie is dit
uitgewerkte voorstel opgenomen.
FIN
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28.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om in de ochtend van maandag
20 mei 2019 een werkbezoek aan Rijkswaterstaat af te leggen ter
voorbereiding op het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
(op 4 juni 2019)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst
(PVV) - 25 maart 2019
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om in de ochtend van maandag 20 mei
2019 een werkbezoek aan Rijkswaterstaat af te leggen ter voorbereiding op
het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen (op 4 juni 2019) 2019Z05721
Ter bespreking.
Het werkbezoek vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden
aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet
vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te
zorgen. Aanmeldingen onder voorbehoud worden niet meegerekend.

Voorstel:
Noot:

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A03988
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