Den Haag, 31 oktober 2014

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

BuZa
EU
EZ
I&M
PE Fyra
RU

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29
oktober 2014

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7, 8
35, 37
33, 36
30
14
10, 25

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging Globe International en Kamer van Afgevaardigden Italië
voor jaarlijkse conferentie "EU energy policy framework for 2030 and
national legislation" d.d. 21 november 2014

Zaak:

Brief derden - GLOBE International te Londen - 7 oktober 2014
Uitnodiging Globe International en Kamer van Afgevaardigden Italië voor
jaarlijkse conferentie "EU energy policy framework for 2030 and national
legislation" d.d. 21 november 2014 - 2014Z17909
Overlaten aan individuele leden / fracties. Mochten commissieleden
geïnteresseerd zijn kunnen zij zich wenden tot de commissiegriffie.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke
ordening" van PBL

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 13
oktober 2014
Aanbieding rapport "Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening"
van PBL - 2014Z17936
Middels een e-mailprocedure zal de interesse in een technische briefing,
verzorgd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), over het rapport
"Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening", worden
geïnventariseerd. Conform de afspraken in deze commissie zal deze activiteit
enkel doorgang vinden wanneer vijf of meer leden aangeven interesse te
hebben.

Besluit:

Noot:

Ter vergadering hebben de volgende leden reeds aangegeven interesse te
hebben in een technische briefing:

Veldman (VVD)

Hoogland (PvdA)

De Rouwe (CDA)

Van Veldhoven (D66)

Wetgeving
4.

Agendapunt:

Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse
andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het
permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van
enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb.
2014, nr. 333)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 29 september 2014
Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere
algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van
de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het
terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) - 32127-202
Voor kennisgeving aangenomen.
Het betreft hier een "nahangprocedure"; de Kamer heeft het ontwerpbesluit in
de voorhangfase behandeld in het schriftelijk overleg van 8 april 2014 (32127189). Na vaststelling door de regering is het besluit op 4 september 2014
gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee kenbaar voor die bedrijven en
organisaties op wie het besluit zich richt.

Besluit:
Noot:

5.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de
Regeling Toezicht Luchtvaart

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 oktober 2014
Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging
van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart - 31936228
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

6.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 14 juli 2014
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling
Toezicht Luchtvaart - 31936-222
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Aanbieding van het ontwerp-Besluit HSL-heffing 2015

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 oktober 2014
Aanbieding van het ontwerp-Besluit HSL-heffing 2015 - 22026-466
Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Goedkeuring van het op 18 mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen
Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008,
115)

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 oktober 2014
Goedkeuring van het op 18 mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen
Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008, 115) 34057-(R2043)
Blanco verslag uitbrengen en het wetsvoorstel meteen aanmelden voor plenaire
behandeling. De commissie verwacht dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan
worden afgedaan.
BuZa

Besluit:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
Regering van de Republiek Congo inzake luchtdiensten; ’s-Gravenhage,
30 april 2014 (Trb. 2014, 108)

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 10 oktober
2014
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering
van de Republiek Congo inzake luchtdiensten; ’s-Gravenhage, 30 april 2014 34055-1
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste lid en artikel
5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.
De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de
Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 9 november 2014 door de Kamer of door
ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
9.

Agendapunt:

Publicaties ILT van september 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 oktober 2014
Publicaties ILT van september 2014 - 2014Z17948
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 oktober 2014
Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu - 34000-XII-7
Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (34000-XII) d.d. 28 en 29 oktober 2014.
Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg Water d.d. 17 november 2014.
Reeds geagendeerd voor de technische briefing door de Algemene Rekenkamer
over haar begrotingsbrief en het rapport 'Waddengebied: natuurbescherming,
natuurbeheer en ruimtelijke inrichting' d.d. 15 oktober 2014.
RU

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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Mobiliteit/Transport
11.

Agendapunt:

Aanbieding KiM-publicatie ‘Mobiliteitsbeeld 2014’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 23 oktober 2014
Aanbieding KiM-publicatie ‘Mobiliteitsbeeld 2014’ - 31305-211
Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (34000-XII) d.d. 28 en 29 oktober 2014.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Externe en infrastructuurkosten van verkeer
een overzicht voor Nederland in 2010’

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 oktober 2014
Reactie op het rapport 'Externe en infrastructuurkosten van verkeer een
overzicht voor Nederland in 2010’ - 34000-A-7
Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (34000-XII) d.d. 28 en 29 oktober 2014.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Belangrijkste ontwikkelingen in de spoorgoederencorridors Rotterdam
– Genua en Rotterdam – Lyon

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 oktober 2014
Belangrijkste ontwikkelingen in de spoorgoederencorridors Rotterdam – Genua
en Rotterdam – Lyon - 21501-33-508
Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Aanbieding 35e Voortgangsrapportage HSL-Zuid en jaarlijkse
rapportage van de Auditdienst Rijk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 oktober 2014
Aanbieding 35e Voortgangsrapportage HSL-Zuid en jaarlijkse rapportage van
de Auditdienst Rijk - 22026-465
Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.
PE Fyra

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

16.

Agendapunt:

Toezending tiende voortgangsrapportage (VGR-10) inzake de
voortgang van de spoorambities voor de korte en middellange termijn

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 oktober 2014
Aanbieding tiende voortgangsrapportage (VGR-10) inzake de voortgang van de
spoorambities voor de korte en middellange termijn - 32404-76
Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.

Agendapunt:

Maatregelenpakket bouwperiode derde spoor Betuweroute

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 14 oktober 2014
Maatregelenpakket bouwperiode derde spoor Betuweroute - 22589-320
Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Schriftelijke beantwoording vragen naar aanleiding van het Algemeen
Overleg Vervoer en Beheer hoofdrailnet (ontwerpconcessies) d.d. 1
oktober 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 oktober 2014
Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld in het Algemeen Overleg
Vervoer en Beheer hoofdrailnet (ontwerpconcessies) van 1 oktober 2014 29984-536
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet
(ontwerpconcessies) (tweede termijn) d.d. 15 oktober 2014.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Beantwoording vraag van het lid Van Veldhoven tijdens de tweede
termijn van het Algemeen Overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet
(concessies) d.d. 15 oktober 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 oktober 2014
Beantwoording vraag van het lid Van Veldhoven tijdens de tweede termijn van
het Algemeen Overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet (concessies) d.d. 15
oktober 2014 - 29984-566
(Desgewenst) betrokken bij de plenaire afronding (VAO) van het algemeen
overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet (ontwerpconcessies) d.d. 16 oktober
2014.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Aanbieding van de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal
Openbaar Vervoerberaad (NOVB)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 oktober 2014
Aanbieding van de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar
Vervoerberaad (NOVB) - 23645-580
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart
en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Aanbieding 3e voortgangsrapportage illegaal taxivervoer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 14 oktober 2014
Derde voortgangsrapportage over de aanpak van illegaal taxivervoer - 3152182
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart
en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Uitstelbrief toezending rijksbrede maritieme strategie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 oktober 2014
Uitstelbrief toezending rijksbrede maritieme strategie - 31409-68
Het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 13 november 2014 uitstellen tot eind
januari 2015, zodat de rijksbrede maritieme strategie in samenhang kan
worden besproken met het reeds ontvangen werkprogramma Zeehavens 20142016 (29862-25) en de evaluatie van het zeevaartbeleid (31409-67).
Een schriftelijk overleg plannen over de problemen die de bruine vloot in de
Deense wateren/havens ervaart met de door de Deense autoriteiten gestelde
eisen aan de veiligheid van traditionele zeezeilschepen.

Besluit:

Besluit:
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22.

Noot:

Met het oog op de schriftelijke toezegging die de minister hierover na deze
procedurevergadering tijdens de begrotingsbehandeling heeft gedaan (zie de
brief d.d. 30 oktober 2014), komt dit punt terug op de volgende
procedurevergadering

Agendapunt:

Aanbieding Voortgangsrapportage 13 Project Mainportontwikkeling
Rotterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 oktober 2014
Aanbieding Voortgangsrapportage 13 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 24691-121
Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart dat wordt uitgesteld naar eind
januari 2015.

Besluit:

23.

24.

Agendapunt:

Reactie op de milieueffectrapportage over Luchthaven Lelystad en over
de actuele planning van de besluitvorming rond het luchthavenbesluit
voor Lelystad Airport

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 21 oktober 2014
Reactie op de milieueffectrapportage over Luchthaven Lelystad en over de
actuele planning van de besluitvorming rond het luchthavenbesluit voor
Lelystad Airport - 31936-229
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Agendapunt:

Handhavingsrapportage Schiphol 2014-1

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 15 oktober 2014
Handhavingsrapportage Schiphol 2014 (1 november 2013 tot en met 30 april
2014) - 29665-207
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Besluit:

Infrastructuur
25.

Agendapunt:

Rapport Instandhouding hoofdwegennet

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 oktober 2014
Aanbieding van het rapport "Instandhouding hoofdwegennet" - 34000-A-8
Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 24 november 2014.
Reeds geagendeerd voor de technische briefing Algemene Rekenkamer over
rapport Instandhouding Hoofdwegennet d.d. 15 oktober 2014.
RU

Agendapunt:

2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 21 oktober 2014
2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2014 - 34000-A-10
Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 24 november 2014.

Besluit:
Besluit:

26.

Besluit:
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27.

Agendapunt:

Stand van zaken Sluiskolk Eefde

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 13 oktober 2014
Stand van zaken inzake de locatie van de nieuwe sluiskolk van sluis Eefde 34000-A-9
Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 24 november 2014.

Besluit:

Ruimte
28.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen in 1e termijn bij het AO Ruimte op 25 september
2014

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 15 oktober 2014
Antwoorden op vragen gesteld in de 1e termijn Tijdens het Algemeen Overleg
Ruimte op 25 september 2014 - 32660-61
De leden van de commissie hebben besloten tot een nog in te plannen tweede
termijn van het Algemeen Overleg Ruimtelijke Ordening.

Besluit:

Milieu
29.

Agendapunt:

Afhandeling toezegging aan het lid Van Tongeren over private borging
van het statiegeldsysteem, de motie van het lid Van Veldhoven over het
terugplaatsen van de statiegeldartikelen in het Ontwerpbesluit beheer
verpakkingen en over de beëindiging van het AVI-convenant

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 13 oktober 2014
Afhandeling toezegging aan het lid Van Tongeren over private borging van het
statiegeldsysteem, de motie van het lid Van Veldhoven over het terugplaatsen
van de statiegeldartikelen in het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen en over
de beëindiging van het AVI-convenant - 28694-126
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Grondstoffen en afval in
maart/april 2015.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Reactie op het tweede advies van de Gezondheidsraad over mobiele
telefoons en kanker

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 oktober 2014
Reactie op het tweede advies van de Gezondheidsraad over mobiele telefoons
en kanker - 27561-42
De vaste commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te
nemen.
Dit advies maakt onderdeel uit van een reeks van drie adviezen van de
Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker. De reactie op het eerste
advies van de Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker d.d 3
september 2013 is tevens door vaste commissie voor Economische Zaken
behandeld.
I&M

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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31.

Agendapunt:

Toezegging Vormgeving van ketenverantwoordelijkheid met betrekking
tot veiligheid in de chemische sector

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 16 oktober 2014
Toezegging Vormgeving van ketenverantwoordelijkheid met betrekking tot
veiligheid in de chemische sector - 26956-199
Voor kennisgeving aangenomen.
In de voorliggende brief meldt de staatssecretaris dat zij de Kamer voor het
zomerreces van 2015 nader zal informeren over de manier waarop het
bedrijfsleven invulling geeft aan ketenverantwoordelijkheid.

Besluit:
Noot:

32.

Agendapunt:

Aanbieding TNO-rapport over emissiemetingen aan Utrechtse Euro-VI
dieselbus

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 22 oktober 2014
Aanbieding TNO-rapport over emissiemetingen aan Utrechtse Euro-VI dieselbus
- 31209-167
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 november 2014.

Besluit:

Water
33.

Agendapunt:

Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 oktober 2014
Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer - 33531-2
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 19 november te 12.00 uur.
EZ

Besluit:
Volgcommissie(s):

Europa
34.

Agendapunt:

Uitvoering moties m.b.t. het klimaat- en energieraamwerk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 23 oktober 2014
Uitvoering moties m.b.t. het klimaat- en energieraamwerk - 33858-31
Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad (d.d. 17 december 2014) d.d. 4
december 2014.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn uitwisseling informatie verkeersovertredingen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26
september 2014
Fiche: Richtlijn uitwisseling informatie verkeersovertredingen - 22112-1913
Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 27 november 2014.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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36.

Agendapunt:

Uitkomsten Klimaattop van 23 september 2014 te New York

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld 17 oktober 2014
Uitkomsten Klimaattop van 23 september 2014 te New York - 32813-96
Reeds betrokken bij het plenaire debat van 15 oktober 2014 over de agenda
van de Europese Top van 23 en 24 oktober.
EZ

Agendapunt:

Verslag rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014

Zaak:

Stafnotitie - EU-adviseur, C.C.B.M. Keulemans - 27 oktober 2014
EU-stafnotitie: Verslag rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september
2014, het lid Van Veldhoven (D66) - 2014Z18863
Het verslag van de rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september
2014, het lid Van Veldhoven (D66), is vastgesteld. Daarmee wordt het
rapporteurschap VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014 formeel
beëindigd.
Het lid Van Veldhoven (D66) heeft aangegeven graag bereid te zijn eventuele
aanvullende vragen/opmerkingen inzake het verslag te beantwoorden.
EU

Besluit:

37.

Besluit:

Noot:
Volgcommissie(s):

Overig
Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
38.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van
meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire
behandeling.
Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
34057-(R2043), Goedkeuring van het op 18 mei 2007 te Nairobi tot
stand gekomen Internationaal Verdrag inzake het opruimen van
wrakken (Trb. 2008, 115).
Dit wetsvoorstel is op 29 oktober 2014 aangemeld voor plenaire
behandeling. De commissie heeft daarbij aangegeven te verwachten
dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.
2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.
3. Dertigledendebatten:
Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 1 april 2014.
Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het
luchthavenbesluit Lelystad.
Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 9 september 2014.
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4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO)
VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van
gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50, 53 en 54)
Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
In brief 22589-320 d.d. 14 oktober 2014 heeft de staatssecretaris
gevraagd de behandeling van dit besluit met spoed af te ronden in
verband met het maatregelenpakket bouwperiode derde spoor
Betuweroute
VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet (negende tranche) (32127, nrs. 197 en 201)
Eerste spreker: het lid Ouwehand (PvdD)
VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 9 oktober 2014)
Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16 oktober 2014)
Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 18 juni en 16 oktober 2014)
Eerste spreker: het lid Cegerek (PvdA)

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand om een bijzondere procedure over
luchtkwaliteit rond snelwegen te houden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD)
- 28 oktober 2014
Verzoek van het lid Ouwehand om een bijzondere procedure over luchtkwaliteit
rond snelwegen te houden - 2014Z19001
De commissie geeft het lid Ouwehand (PvdD) toestemming voor het houden
van deze bijzondere procedure, en de door haar beoogde organisaties uit te
nodigen voor een gesprek in de Kamer van maximaal 45 minuten, waarvoor in
de commissieagenda tijd zal worden gereserveerd, opdat andere leden
desgewenst kunnen deelnemen. Het betreft evenwel geen commissieactiviteit.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Voorstel regering te vragen tabel advies Raad van State tav
Omgevingswet op te stellen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD)
- 29 oktober 2014
Voorstel regering te vragen tabel advies Raad van State tav Omgevingswet op
te stellen - 2014Z19078
Bewindspersoon verzoeken om de Kamer zo spoedig mogelijk een tabel te doen
toekomen waarin gestructureerd, kort en bondig, inzichtelijk is gemaakt welke
opmerkingen de Afdeling Advisering van de Raad van State in haar Advies
(2014D22456) heeft gemaakt ten aanzien van het wetvoorstel Omgevingswet
(33962) en op welke wijze de regering die opmerkingen heeft geadresseerd.
Bij het verzoek aan de minister is gevraagd om de bovengenoemde tabel op te
stellen op eenzelfde wijze als de tabel die destijds in het kader van de
behandeling van de Crisis- en Herstelwet is gemaakt.

Besluit:

Noot:

Overig (besloten)
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41.

Agendapunt:
Noot:

Dienstverlening door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR)
van de Tweede Kamer
Besluit: Vanwege het verloop van de vergadering, wordt voor de bespreking
hiervan gezocht naar een ander geschikt moment.
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven wordt gevraagd de
bespreking hiervan voor te bereiden door middel van een notitie aan de
commissie.

Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure
42.

Agendapunt:

Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 16
oktober 2014
Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief over luchthavenbesluit Lelystad 2014Z18386
Via een e-mailprocedure is op 16 oktober 2014 besloten de staatssecretaris te
verzoeken om de Kamer uiterlijk op 31 oktober 2014 schriftelijk te informeren
over de actuele planning van de besluitvorming rond het luchthavenbesluit voor
Lelystad Airport. Op 21 oktober 2014 is in reactie hierop een brief van de
staatssecretaris ontvangen (2014Z18594).

Besluit:

Griffier:

I.B. Sneep

Activiteitnummer:

2013A04504
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