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Activiteit:
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Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 7 september 2016
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Aanbod SER voor toelichting op advies 'Werken aan een circulaire
economie: geen tijd te verliezen'

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 7 juli 2016
Aanbod SER voor toelichting op advies 'Werken aan een circulaire economie:
geen tijd te verliezen' d.d. 5 oktober 2016 - 2016Z14864
Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de SER om in een
technische briefing een toelichting te geven op het advies 'Werken aan een
circulaire economie: geen tijd te verliezen'? Zo ja, dan kan deze briefing op 5
oktober 2016 van 11.30 tot 12.30 uur plaatsvinden.
Indien er zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen tenminste 30 zetels aanmelden zal deze briefing doorgang vinden.
Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient
hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 17 augustus
2016
Aanbieding advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen'
van SER - 2016Z15326
Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5
oktober 2016.

3.

Agendapunt:

Aanbod PBL voor technische briefing over circulaire economie

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 31
augustus 2016
Aanbod PBL voor technische briefing over circulaire economie - 2016Z15721
Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van het PBL om in een
technische briefing een toelichting te geven over een aantal publicaties op het
gebied van circulaire economie? Zo ja, dan kan deze briefing op 15 september
2016 van 14.00 tot 15.00 uur plaatsvinden.
Indien er zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen tenminste 30 zetels aanmelden zal deze briefing doorgang vinden.
Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient
hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:

Noot:

4.

Agendapunt:

Verzoek UvW om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu over rapport "Waterschapspeil 2016"

Zaak:

Brief derden - Unie van Waterschappen (UvW) te Den Haag - 22 augustus
2016
Verzoek UvW om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
over rapport "Waterschapspeil 2016" - 2016Z15428
Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de UvW om in een
technische briefing een toelichting te geven op het rapport 'Waterschapspeil
2016' op 9 november 2016 van 13.00 tot 14.00 uur?
Indien er zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen tenminste 30 zetels aanmelden zal deze briefing doorgang vinden.
Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient
hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:

Noot:

5.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "Het certificeringssysteem van de EU voor
duurzame biobrandstoffen" van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 23 augustus
2016
Aanbieding rapport "Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame
biobrandstoffen" van ERK - 2016Z15497
Wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de Europese Rekenkamer
om in een technische briefing een toelichting te geven op het rapport "Het
certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen" op 14
september 2016 van 18.00 tot 19.00 uur?
Indien er zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen tenminste 30 zetels aanmelden, zal deze briefing doorgang vinden.
Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is,
dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:

Noot:

6.

Agendapunt:

Verzoek COR Qbuzz om gesprek over verkoop Qbuzz

Zaak:

Brief derden - Centrale Ondernemingsraad Qbuzz (COR Qbuzz) te Utrecht - 27
juni 2016
Verzoek COR Qbuzz om rondetafelgesprek over verkoop Qbuzz - 2016Z13256
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag 2016 d.d. 6 september 2016

Zaak:

Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) te Den
Haag - 14 juli 2016
Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag 2016 d.d. 6 september 2016 2016Z14833
Overlaten aan individuele leden / fracties.
De commissie heeft tijdens de procedurevergadering van 17 februari 2016 het
verzoek van IVN aan de Kamer om ten behoeve van dit evenement gebruik te
maken van de Oude Zaal van een positief advies voorzien.
VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Reactie RMC, namens meerdere organisaties, m.b.t. luchtkwaliteit in
Rotterdam en tevens uitnodiging voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - Rotterdams Milieucentrum (RMC) te Rotterdam - 5 juli 2016
Reactie RMC, namens meerdere organisaties, m.b.t. luchtkwaliteit in
Rotterdam en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2016Z14161
Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober
2016.
Overlaten aan individuele leden / fracties voor zover het de uitnodiging voor
een werkbezoek betreft.

Voorstel:
Voorstel:

9.

Agendapunt:

Uitnodiging Gemeente Utrecht, namens partijen in de regio Utrecht,
voor werkbezoek aan Utrecht Oost m.b.t. MIRT

Zaak:

Brief derden - Gemeente Utrecht te Utrecht - 14 juli 2016
Uitnodiging Gemeente Utrecht, namens partijen in de regio Utrecht, voor
werkbezoek aan Utrecht Oost m.b.t. MIRT - 2016Z14845
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Uitnodiging Gemeente Súdwest Fryslân en provincie Fryslân voor
werkbezoek aan o.a. sluis Kornwerderzand en bezoekerscentrum de
Nieuwe Afsluitdijk d.d. 19 september 2016

Zaak:

Brief derden - Gemeente Súdwest Fryslân te Sneek - 15 juli 2016
Uitnodiging Gemeente Súdwest Fryslân en provincie Fryslân voor werkbezoek
aan o.a. sluis Kornwerderzand en bezoekerscentrum de Nieuwe Afsluitdijk d.d.
19 september 2016 - 2016Z14870
Overlaten aan individuele leden / fracties.
De uitnodigende partijen hebben laten weten dat het eventueel ook mogelijk is
de leden op maandag 3 oktober 2016 te ontvangen.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Uitnodiging Shell Nederland BV - afdeling Moerdijk voor werkbezoek
i.h.k.v. externe veiligheid d.d. 18 oktober 2016

Zaak:

Brief derden - Shell Nederland BV - afdeling Moerdijk te Moerdijk - 29 juli
2016
Uitnodiging Shell Nederland BV - afdeling Moerdijk voor werkbezoek i.h.k.v.
externe veiligheid d.d. 18 oktober 2016 - 2016Z15312
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:
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Wetgeving
12.

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering
van het trekkerkenteken

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 28 januari 2016
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht
voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,
mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het
niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte
snelheid - 34397
Op welke wijze wenst de commissie dit wetsvoorstel verder te behandelen?
Op 27 juni 2016 is het wetgevingsoverleg over dit wetsvoorstel na de eerste
termijn geschorst. Er zijn goed beschouwd twee mogelijkheden voor de
verdere behandeling van dit wetsvoorstel:
• het wetgevingsoverleg hervatten, zodat een tweede termijn kan
plaatsvinden. Deze zou gepland kunnen worden op 19 september te
10.30-12.30 uur;
• het wetgevingsoverleg als afgerond verklaren en het wetsvoorstel
aanmelden voor de stemmingen.
De regering streeft naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 januari
2017, zodat de conversieperiode voor de sector twee winters beslaat (de
Europese deadline voor de invoering van de APK-plicht voor trekkers is 18 mei
2018).

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

13.

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2016
Reactie op vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg en op
amendementen bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband
met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen
met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen
aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe
motorrijtuigen met beperkte snelheid (Kamerstuk 34 397) - 34397-16
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel (34397).

Agendapunt:

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met
omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 22 april 2016
Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de
Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan - 34460
Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan het wetsvoorstel wat de commissie
betreft als hamerstuk worden afgedaan?

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34460-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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14.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter
implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de
markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11
april 2016
Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van
richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de
lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven
voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96) - 34448
Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan het wetsvoorstel wat de commissie
betreft als hamerstuk worden afgedaan?
De regering heeft dit wetsvoorstel aangemerkt als spoedeisend, in verband
met de Europese implementatiedeadline (17 juni 2016).

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

15.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34448-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie
Europese spoorwegrichtlijnen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12
mei 2016
Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn
2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot
wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van
vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van
de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de
heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede
inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie
van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het
spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere
implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea , van
richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21
november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012,
L 343) (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van
drie spoorwegrichtlijnen) - 34474
Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan het wetsvoorstel wat de commissie
betreft als hamerstuk worden afgedaan?
De regering heeft dit wetsvoorstel aangemerkt als spoedeisend omdat het
bedoeld is ter reparatie van inbreuken in implementatie van Europese
regelgeving, waarvoor de Europese Commissie al inbreukprocedures is gestart.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M.
Dijksma - 4 juli 2016
Nota van wijziging - 34474-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34474-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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16.

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M.
Dijksma - 30 augustus 2016
Tweede nota van wijziging - 34474-9

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en
enige andere wetten in verband met modernisering en
vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 23 juni 2016
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere
wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie
en het toezicht - 34507
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 september 2016 te 12.00
uur.
Het wetgevingsrapport over de wijziging van de Wet BAG zal uiterlijk 13
september 2016 worden verspreid, voor intern gebruik door de leden.

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet
geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om
fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische
verduidelijkingen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 30
augustus 2016
Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in
verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het
geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen - 34525
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 oktober 2016 te 12.00 uur.
Het wetgevingsrapport over de wijziging van de Tracéwet, de Wet
milieubeheer en de Wet geluidhinder zal uiterlijk dinsdag 27 september
worden verspreid, voor intern gebruik door de leden.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht
(verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 juli 2016
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving) - 33118-32
Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 14 september
2016.

Voorstel:
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Noot:

Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en
Stralingsbescherming

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerp-Wijzigingsbesluit
instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming - 25422-154
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 14 juni 2016
Ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en
Stralingsbescherming - 25422-148
Zie boven.
WR, SZW

Agendapunt:

Vier ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016
Vier ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet - 33118-31
Agenderen voor het reeds geplande notaoverleg over de AMvB's en
Invoeringswet in verband met de Omgevingswet d.d. 19 december 2016.
Agenderen voor de reeds geplande technische briefing over de hoofdlijnen van
de Invoeringswet Omgevingswet en het Omgevingsbesluit d.d. 29 september
2016 van 14.00 tot 15.30.
Tijdens de procedurevergadering van de commissie d.d. 29 juni 2016 hebben
de leden Veldman (VVD), De Boer (VVD), Cegerek (PvdA), Van Veldhoven
(D66) en Houwers (Houwers) zich voor deze briefing aangemeld.
Het lid Smaling (SP) stelt voor, in plaats van vier aparte feitelijke
vragenrondes (waar de commissie eerder toe besloten heeft), één schriftelijk
overleg te houden over alle vier de AMvB's. Als de commissie met dit voorstel
instemt, wordt als inbrengdatum voor dit schriftelijk overleg 13 oktober 2016
te 12.00 uur voorgesteld.

Voorstel:

20.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure van artikel 7.3, tweede lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot 3
oktober 2016 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de
Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en
vervolgens zal worden vastgesteld.
Dit besluit wijzigt het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geeft ter uitvoering van
de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (wet VTH)
de instrumenten voor het oplossen van belangrijke problemen bij de uitvoering
van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH-taken) op het gebied van het omgevingsrecht. Op grond van dit
wijzigingsbesluit zijn alle gemeenten en provincies verplicht de uitvoering van
taken die in de package deal (in juni 2009 tussen Rijk, IPO en VNG gemaakte
afspraken maakt over modernisering van het VTH-stelsel) als basistaken zijn
aangemerkt, onder te brengen bij de omgevingsdiensten (RUD's).
V&J

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Voorstel:
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Noot:

Voorstel:

Noot:

Voorstel:

Voorstel:

Noot:

21.

Als de commissie niet met het voorstel van het lid Smaling instemt, worden,
conform eerder besluit van de commissie, de volgende vier feitelijke
vragenrondes gepland:
• 13 oktober 2016 te 12.00 uur over het Omgevingsbesluit.
• 25 oktober 2016 te 12.00 uur over het Besluit kwaliteit leefomgeving
(Bkl).
• 25 oktober 2016 te 12.00 uur over het Besluit activiteiten leefomgeving
(Bal).
• 26 oktober 2016 te 12.00 uur over het Besluit bouwwerken leefomgeving
(Bbl).
Welke commissieleden melden zich aan voor deelname aan een technische
briefing over het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op
donderdag 29 september van 10.00 tot 13.00?
Indien er zich tijdens deze procedurevergadering minimaal vier leden met
tezamen ten minste 30 zetels aanmelden zal deze briefing doorgang vinden.
Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient
hij/zij voor vervanging te zorgen. Dat geldt ook voor de twee onderstaande
inventarisaties.
Welke commissieleden melden zich aan voor deelname aan een technische
briefing over de uitkomst van de consultatie inzake de AMvB's Omgevingswet
op woensdag 10 december van 10.00 tot 11.30?
Welke commissieleden melden zich aan voor deelname aan een
rondetafelgesprek over de AMvB's voor de Omgevingswet d.d. 10 november
van 10.00 tot 17.00?
Het programma voor het rondetafelgesprek wordt onder het volgende
agendapunt behandeld (zie de stafnotitie, voor intern gebruik, voor een
conceptprogramma).

Agendapunt:

Conceptprogramma rondetafelgesprek over de AMvB's voor de
Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 augustus 2016
Conceptprogramma rondetafelgesprek over de AMvB's voor de Omgevingswet
d.d. 10 oktober 2016 - 2016Z15525
Het conceptprogramma voor het rondetafelgesprek over de AMvB's voor de
Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016 van 10.00 tot 17.00 uur vaststellen.
Indien een lid een andere genodigde voor wil dragen, kan dat tijdens deze
procedurevergadering te berde gebracht worden. Gezien het strak geplande
programma zal deze nieuwe genodigde in de plaats moeten komen van een
andere genodigde in het conceptprogramma.

Voorstel:
Noot:

22.

Rationale achter het voorstel van het lid Smaling is dat naar zijn mening de
Kamer onvoldoende tot zijn recht komt in het voorziene behandeltraject.
Vanwege de grote hoeveelheid stukken biedt het notaoverleg van 19
december 2016 volgens hem onvoldoende ruimte om op alle gewenste punten
uitgebreid te reageren. Ook de voorziene feitelijke vragenrondes bieden deze
ruimte zijns inziens niet, omdat deze bedoeld zijn voor de techniek, waarbij
het niet gewenst is politieke vragen te stellen. Een schriftelijk overleg biedt
dat platform naar zijn mening wel.

Agendapunt:

Nahang Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 30 juni 2016
Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer - 29383-273
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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23.

Noot:

De voorlegging (nahang) geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven procedure 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. Het
besluit zal met ingang van 1 januari 2017 in werking treden.
Het ontwerpbesluit behelst de wijziging van het Activiteitenbesluit
milieubeheer in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr.
1272/2008 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 en in
verband met nieuw overgangsrecht voor bestaande gasturbines en
gasmotoren. Het betreffende Ontwerpbesluit (29383-251) is op 9 december
2015 bij de Kamer voorgehangen en tijdens het algemeen overleg
Duurzaamheid en milieu d.d. 28 januari 2016 behandeld.

Agendapunt:

Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane
Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten,
enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds,
teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek
Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 3 mei 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 juli 2016
Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch
Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 3 mei
2016 - 30952-242
Voor kennisgeving aannemen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Ingevolge artikel 7, onderdeel a van de Rijkswet goedkeuring
en bekendmaking verdragen en artikel 2 van de Rijkswet van 18 april 2013
houdende goedkeuring van het Verdrag tussen de lidstaten van de Europese
Unie en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek
Kroatië tot de Europese Unie van 9 december 2011, behoeft deze
verdragswijziging niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.
EU, BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
24.

Agendapunt:

Behandeling begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en
MIRT-overzicht 2017

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 24 augustus 2016
Behandeling begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRToverzicht 2017 - 2016Z15479
Instemmen met het in de notitie voorgestelde behandeltraject van de
begrotingen op het gebied van Infrastructuur en Milieu en de bijbehorende
bijlagen.
Instemmen met de in de notitie voorgestelde duur en spreektijden voor het
notaoverleg MIRT en het wetgevingsoverleg Water.
Het BOR verzoeken ten behoeve van het wetgevingsoverleg
Begrotingsonderzoek een notitie te schrijven over de verwerking van de
aanbevelingen van de rapporteurs Begrotingscyclus over de
informatievoorziening in de begrotingsstukken.
Het BOR verzoeken een aparte notitie te schrijven over de wateronderwerpen
(de begrotingsstaten van het Deltafonds, het Deltaprogramma, de “Water”
onderdelen van de begrotingen en het MIRT-overzicht en de
voortgangsrapportages van de Grote “Water” Projecten) ter voorbereiding op
het wetgevingsoverleg Water.

Voorstel:

Voorstel:
Voorstel:

Voorstel:
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25.

Agendapunt:

Samenvoeging artikelen 15 en 16 Hoofdstuk XII

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2016
Samenvoeging artikelen 15 en 16 Hoofdstuk XII - 34300-XII-73
Ter bespreking.
De minister meldt in deze brief haar voornemen om de
begrotingshoofdstukken Spoor en Openbaar vervoer in de begroting voor 2017
samen te voegen. Zie onderstaande BOR-notitie (voor intern gebruik) voor
een toelichting. Het BOR schetst de volgende opties voor hoe met deze brief
om te gaan:
• Voor kennisgeving aannemen (impliciet instemmen met de wijziging); of
• de minister per commissiebrief verzoeken om de Kamer vóór het
wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek een toelichting te sturen.
Tijdens het wetgevingsoverleg of de plenaire begrotingsbehandeling kan
vervolgens per motie of amendement een oordeel worden geveld over de
wijziging; of
• de minister per commissiebrief laten weten dat de commissie niet
instemt met de voorgenomen wijziging van de begrotingsindeling en de
minister verzoeken deze niet door te voeren in de begroting 2017, danwel
terug te draaien via een nota van wijziging.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Ontwikkeling van de informatievoorziening bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2016
Ontwikkeling van de informatievoorziening bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu - 34300-XII-72
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenM (gepland in
de eerste week van november).

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2016
Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - 34300XII-74
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenM (gepland in
de eerste week van november).
WR

Voorstel:
Volgcommissie(s):

28.

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 september 2016
BOR-notitie inzake samenvoeging artikelen 15 en 16 begroting I&M (XII) 2016Z15731
Zie boven.

Agendapunt:

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport
van mei 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2016
Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei
2016 - 2016Z13043
Voor kennisgeving aannemen.
Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie
Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van
de Inspectie: www.ilent.nl.

Voorstel:
Noot:
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29.

30.

Agendapunt:

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juni 2016

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2016
Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juni 2016 2016Z15348
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 juli 2016
Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016 - 23530-111
Ter informatie.

Voorstel:

Mobiliteit/Transport
31.

32.

33.

34.

35.

Agendapunt:

Herziening gebruiksvergoeding

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 juni 2016
Herziening gebruiksvergoeding spoor - 29984-672
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober 2016.

Agendapunt:

Verbeteraanpak verstoringen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 5 juli 2016
Verbeteraanpak verstoringen - 29984-673
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober 2016.

Agendapunt:

Analyse overschrijdingen Basisnet

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 juli 2016
Analyse overschrijdingen Basisnet - 30373-62
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober 2016.

Agendapunt:

Infrastructurele maatregelen Derde spoor Duitsland

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 5 juli 2016
Infrastructurele maatregelen Derde spoor Duitsland - 29984-674
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober 2016.

Agendapunt:

Voortgangsbrief sociale veiligheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 4 juli 2016
Voortgangsbrief sociale veiligheid - 28642-86
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Sociale veiligheid in het
openbaar vervoer d.d. 13 september 2016.

Voorstel:
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36.

Volgcommissie(s):

V&J

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Visser en Hoogland over
aanpassing van de wet- en regelgeving met het oog op slimme
mobiliteit (Kamerstuk 34300 XII, nr.16)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016
Uitvoering van de motie van de leden Visser en Hoogland over aanpassing van
de wet- en regelgeving met het oog op slimme mobiliteit - 31305-215
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
15 december 2016.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Reactie op de vraag van het lid Visser over nader onderzoek naar de
consequenties van het omkentekenen van huidige speed-pedelecs met
betrekking tot de plaats op de weg en de doorstroming

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2016
Reactie op de vraag van het lid Visser over nader onderzoek naar de
consequenties van het omkentekenen van huidige speed-pedelecs met
betrekking tot de plaats op de weg en de doorstroming - 29398-524
Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d.
15 december 2016.

Voorstel:

38.

Agendapunt:

Nadere beantwoording vragen inzake het aantal verkeersdoden op
Rijkswegen in 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 5 juli 2016
Nadere beantwoording vragen inzake het aantal verkeersdoden op Rijkswegen
in 2015 - 29398-523
Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat hogere
snelheid op de snelweg tot meer doden leidt.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Kortingsacties fiets binnen programma Beter Benutten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 4 juli 2016
Kortingsacties fiets binnen programma Beter Benutten - 34300-A-74
Reeds betrokken bij het afrondende plenaire tweeminutendebat (VAO)
Spitsmijdenprojecten d.d. 5 juli 2016.

Voorstel:

40.

Agendapunt:

Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de
burgerluchtvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 juni
2016
Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart 24804-90
Reeds geagendeerd voor de tweede termijn van het algemeen overleg
Actieagenda Schiphol d.d. 7 juli 2016.
I&M, BuZa, DEF, BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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41.

Agendapunt:

Vervanging Regeringsvliegtuig

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 8 juli 2016
Vervanging Regeringsvliegtuig - 33400-XII-79
Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling IenM (gepland in
de eerste week van november).

Voorstel:

42.

Volgcommissie(s):

BiZa

Agendapunt:

Startbeslissing verkenning multimodale knoop Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 juli 2016
Startbeslissing verkenning multimodale knoop Schiphol - 29665-228
Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 november 2016.

Voorstel:

43.

Agendapunt:

Toelichting op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting beleidsartikel
17 Luchtvaart

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 24 augustus 2016
Toelichting op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting beleidsartikel 17
Luchtvaart - 32861-18
Zijn er specifieke onderwerpen of beleidsdoelen waarvoor de commissie
aandacht wil vragen bij de beleidsdoorlichting Luchtvaart?
Wenst de commissie vooraf een toelichting op de verwachte hiaten en
concrete beperkingen voor het vaststellen van de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de verschillende beleidsonderdelen en de wijze waarop
hiermee zal worden omgegaan?

Voorstel:
Voorstel:

44.

Agendapunt:

Rapport evaluatie inzameling overig scheepsbedrijfsafval in de
binnenvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2016
Rapport evaluatie inzameling overig scheepsbedrijfsafval in de binnenvaart 31409-122
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 8 december 2016.

Voorstel:

45.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Jacobi en Van Helvert over de
mogelijkheden van moderne media bij de handhaving op het water
(Kamerstuk 31409, nr. 83)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2016
Uitvoering van de motie van de leden Jacobi en Van Helvert over de
mogelijkheden van moderne media bij de handhaving op het water
(Kamerstuk 31409, nr. 83) - 31409-123
Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 8 december 2016.

Voorstel:
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Infrastructuur
46.

Agendapunt:

Voortgang ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 6 juli 2016
Stand van zaken beheersing van het Programma ERTMS - 33652-44
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 10
november 2016.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

47.

Agendapunt:

Prestatiegericht onderhoud op het spoor

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 juni 2016
Prestatiegericht onderhoud op het spoor - 29984-671
Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober 2016.

Voorstel:

48.

49.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 6 juli 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over de vierde
voortgangsrapportage ERTMS - 33652-43
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 10
november 2016.
Met betrekking tot de behandeling van de ERTMS-uitrolstrategie zijn de
volgende stappen/activiteiten voorzien:
• Brief van de staatssecretaris inzake de ERTMS-uitrolstrategie: verwacht
medio september 2016
• Technische briefing ERTMS-uitrolstrategie: 28 september 2016 (10.00 11.30) onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, zie rondvraagpunt
• Rondetafelgesprek ERTMS-uitrolstrategie: 28 september 2016 (14.00 17.15)
• Inbreng feitelijke vragen ERTMS-uitrolstrategie: 4 oktober 2016 (12.00)
• BOR-notitie inzake ERTMS: verwacht vóór 4 november 2016
• Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS: 10 november 2016 (10.00 13.00)

Agendapunt:

Onderzoeksrapport betonkwaliteit Sophiatunnel en Overkapping
Barendrecht (Betuweroute

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 juni 2016
Onderzoeksrapport betonkwaliteit Sophiatunnel en Overkapping Barendrecht
(Betuweroute) - 22026-487
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Voorkeursalternatief voor de N65 Vught - Haaren

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2016
Voorkeursalternatief voor de N65 Vught - Haaren - 34300-A-73
Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 28 november 2016.

Voorstel:
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50.

Agendapunt:

Bundesverkehrswegeplan 2030: brief aan Minister Dobrindt

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2016
Bundesverkehrswegeplan 2030: brief aan Minister Dobrindt - 29385-89
Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 28 november 2016.
Agenderen voor een werkbezoek d.d. 23 september 2016 aan Berlijn.
• Een delegatie van de commissie voor Infrastructuur en Milieu legt op
vrijdag 23 september 2016 een werkbezoek aan Berlijn af. Dit naar
aanleiding van het voorstel daartoe van het lid De Boer (VVD) dat begin
juli per e-mail aan de commissie is voorgelegd.
• De delegatie bestaat uit de leden De Boer (VVD, delegatieleider), Hoogland
(PvdA), Smaling (SP) Van Helvert (CDA) en Van Veldhoven (D66).
• Thema van het eendaagse werkbezoek is het Bundesverkehrswegeplan,
diverse spoorverbindingen en overige actuele onderwerpen.
• Er zal onder meer een gesprek plaatsvinden met de Duitse
verkeerscommissie in de Bondsdag en met staatssecretaris Ferlemann.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Ruimte
51.

Agendapunt:

Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse
Kust

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016
Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust 33561-30
Het voortouw over deze brief overdragen aan de commissie van Economische
Zaken.
In haar procedurevergadering van 5 juli 2016 heeft de commissie van EZ
besloten de commissie van IenM te verzoeken om het voortouw over te
dragen (zie onder).
EZ

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

52.

Brief commissie - griffier, M.C.T.M. Franke - 7 juli 2016
Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoek overdragen behandeling Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op
zee: Aanvulling Hollandse Kust - 2016Z14377
Zie boven.

Agendapunt:

Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende
beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee
Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van
het Nationaal Waterplan 2016-2021

Zaak:

PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2016
Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij
de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied
Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan
2016-2021 - 33561-32
Het voortouw over deze brief overdragen aan de commissie van Economische
Zaken.
In haar procedurevergadering van 5 juli 2016 heeft de commissie van EZ
besloten de commissie van IenM te verzoeken om het voortouw inzake de
Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust
over te dragen.
EZ

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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53.

Agendapunt:

Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en
herstelwet

Zaak:

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22
augustus 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over de tweede evaluatie
procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 32127-219
Wenst de commissie dit schriftelijk overleg plenair af te ronden in de vorm van
een plenair tweeminutendebat (VSO)?
V&J

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 juli 2014
Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en
herstelwet - 32127-200
Zie boven.
V&J

Milieu
54.

Agendapunt:

Luchtkwaliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 5 juli 2016
Diverse toezeggingen inzake luchtkwaliteit - 30175-242
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober 2016.

Voorstel:

55.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de uitstoot van scooters in NRC
Next en het verzoek om het TNO-rapport zo snel mogelijk toe te
sturen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 juli 2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over
de uitstoot van scooters in NRC Next en het verzoek om het TNO-rapport zo
snel mogelijk toe te sturen - 30175-243
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober 2016.

Voorstel:

56.

Agendapunt:

APK van de toekomst, mogelijkheden voor een APK-roetfiltertest en
nieuw verbod verwijderen van roetfilters

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 5 juli 2016
APK van de toekomst, mogelijkheden voor een APK-roetfiltertest en nieuw
verbod verwijderen van roetfilters - 30175-241
Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober 2016.

Voorstel:
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57.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht
‘Mitsubishi sjoemelt met verbruikscijfers’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 juli 2016
Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht ‘Mitsubishi sjoemelt met
verbruikscijfers’ - 31209-200
Agenderen voor algemeen overleg Dieselfraude d.d. 27 oktober 2016.
FIN

Agendapunt:

Nationale programma radioactief afval

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2016
Nationale programma radioactief afval - 25422-149
Agenderen voor algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 november
2016.

Voorstel:

58.

Voorstel:

59.

Agendapunt:

Storingsrapportage 2015 (Rapportage van ongewone gebeurtenissen
in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2016
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire
inrichtingen in 2015 (Storingsrapportage 2015) - 25422-150
Agenderen voor algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 november
2016.

Voorstel:

60.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Smaling en de motie van de leden
Fokke en Jan Vos inzake de stillegging van de Belgische kerncentrales

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2016
Uitvoering van de motie van het lid Smaling en de motie van de leden Fokke
en Jan Vos inzake de stillegging van de Belgische kerncentrales - 32645-83
Agenderen voor algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 november
2016.

Voorstel:

61.

Agendapunt:

Beantwoording van openstaande vragen uit het algemeen overleg
Nucleaire Veiligheid d.d. 24 mei 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juli 2016
Beantwoording van openstaande vragen uit het algemeen overleg Nucleaire
Veiligheid d.d. 24 mei 2016 - 25422-153
Agenderen voor algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 november
2016. Wenst de commissie te bezien of het mogelijk is de minister van
Financiën voor dit algemeen overleg uit te nodigen?
FIN, EZ

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2016
Informatie over de financiering van de eindberging van radioactief afval
(COVRA) - 25422-142
Zie boven.
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62.

Noot:

In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 30 maart 2016 is
besloten deze brief van de ministers van Financiën en van I&M aan te houden
tot na ontvangst van in de brief toegezegde nadere informatie. De nadere
informatie is door beide bewindslieden aan de Kamer toegestuurd op 7 juli
2016 (zie bovenstaande brief). Omwille van een integrale behandeling zijn de
beide brieven nu samen op deze procedurevergadering geagendeerd.

Volgcommissie(s):

FIN

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 7 juni 2016 n.a.v. berichtgeving over
klokkenluider NRG Petten

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 4 juli 2016
Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 7 juni 2016 n.a.v. berichtgeving over klokkenluider NRG
Petten - 25422-152
(Desgewenst) betrekken bij het dertigledendebat over het kernafval in Petten.

Voorstel:

63.

64.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 2 juni 2016 over het pamflet “Laten we
eindelijk normaal doen over asbest”

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 29 juni 2016
Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 2 juni 2016 over het pamflet “Laten we eindelijk normaal
doen over asbest” - 25834-113
(Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over Asbest.

Agendapunt:

Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 24 augustus 2016
Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken 2016 - 25834-115
(Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over Asbest.

Voorstel:

65.

Agendapunt:

Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en stand van
zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 4 juli 2016
Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en stand van zaken
openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid - 26956-209
Agenderen voor algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 14 december 2016.
V&J, SZW

Agendapunt:

Voortgang onderzoek PFOA

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 4 juli 2016
Voortgang onderzoek PFOA - 28089-34
(Desgewenst) betrekken bij plenair debat over omwonenden van een
chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof.

Voorstel:

66.

Voorstel:
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67.

Agendapunt:

Resultaten onderzoek naar voorkomen van kanker in de gemeente
Moerdijk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 7 juli 2016
Resultaten onderzoek naar voorkomen van kanker in de gemeente Moerdijk 29517-116
(Desgewenst) betrekken bij plenair debat over aanhoudende incidenten op
chemiepark Moerdijk.

Voorstel:

68.

Agendapunt:

Reactie op CPB-notitie van 24 april 2016 over recycling van
huishoudelijk afval

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 6 juli 2016
Reactie op CPB-notitie van 24 april 2016 over recycling van huishoudelijk afval
- 30872-205
Agenderen voor algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5 oktober 2016.

Voorstel:

69.

Agendapunt:

Informatie over de toezending van het rijksbrede programma
Circulaire Economie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 7 juli 2016
Informatie over de toezending van het rijksbrede programma Circulaire
Economie - 34395-5
Agenderen voor algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5 oktober 2016.

Voorstel:

70.

71.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2015,
recyclecijfers 2014 en afhandeling openstaande moties

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 juli 2016
Voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2015, recyclecijfers
2014 en afhandeling openstaande moties - 28694-133
Agenderen voor algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5 oktober 2016.

Agendapunt:

Stand van zaken microplastics

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 11 juli 2016
Stand van zaken microplastics - 30872-206
Agenderen voor algemeen overleg Circulaire economie d.d. 5 oktober 2016.

Voorstel:

72.

Agendapunt:

Voortgang uitvoering Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 7 juli 2016
Voortgang uitvoering Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 30196-466
Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 4 oktober
2016.

Voorstel:
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Water
73.

Agendapunt:

Evaluatie Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016
Evaluatie Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening - 34513-1
Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

Voorstel:

74.

Agendapunt:

Financiering Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer
(RGV) en de Getijdencentrale Brouwersdam

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 4 juli 2016
Financiering Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) en de
Getijdencentrale Brouwersdam - 33531-6
Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.
EZ

Voorstel:
Volgcommissie(s):

75.

Agendapunt:

Rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand
(2012-2014) en trend (1992-2014)'

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 4 juli 2016
Rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (20122014) en trend (1992-2014)' - 33037-179
Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.
EZ, EU

Agendapunt:

Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 (ED2050)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 5 juli 2016
Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) - 34300-A-99
Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

Agendapunt:

Drinkwatertarieven Evides Recreatieparken Zeeland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 7 juli 2016
Drinkwatertarieven Evides Recreatieparken Zeeland - 27625-373
Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november 2016.

Voorstel:

76.

77.

Voorstel:

Europa
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78.

Agendapunt:

Toezending van de concept-kabinetsreactie op raadpleging over
herziening verordeningen 1071/2009 en (EG)1072/2009

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 19 augustus 2016
Toezending van de concept-kabinetsreactie op raadpleging over herziening
verordeningen 1071/2009 en (EG)1072/2009 - 22112-2186
Wenst de commissie de minister nogmaals te verzoeken om, als zij de
Europese Commissie een kabinetsreactie op deze raadpleging stuurt, deze
eerste in concept aan de Kamer voor te leggen?

Voorstel:

Noot:

79.

Volgcommissie(s):

De raadpleging gaat over herziening van de verordening inzake de toegang tot
het beroep van wegvervoerondernemer en de verordening inzake toegang tot
de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. In reactie op het
eerdere verzoek van de commissie om de concept-kabinetsreactie aan de
Kamer voor te leggen vóór verzending naar de Europese Commissie, wijst de
minister op afspraken met de Kamer over informatievoorziening over EUdossiers, volgens welke ze de kabinetsreactie pas na verzending naar de
Kamer hoeft te sturen. Aangezien het hier echter gaat om een prioritair
dossier, kan beargumenteerd worden dat extra informatie wenselijk is.
EU

Agendapunt:

EU-voorstellen week 25-34

Zaak:

Volgcommissie(s):

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31
augustus 2016
EU-voorstellen week 25-34 - 2016Z15698
Ter bespreking.
Behandelvoorstel: Wenst de commissie de bewindspersonen te verzoeken
om een concept-kabinetsreactie op de volgende raadplegingen, voordat de
definitieve versie naar de Europese Commissie wordt gestuurd, teneinde
hierover desgewenst met hen in gesprek te treden?
• Raadpleging Elektronische tolheffing: herziening van Richtlijn 2004/52/EG
en Besluit 2009/750/EG
• Raadpleging Eurovignet: herziening van Richtlijn 1999/62/EG over
rekeningrijden voor zware vrachtwagens
• Raadpleging over de monitoring en rapportage van brandstofverbruik en
CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen
• Consultation on the Revision of regulation (EU) No 443/2009
and Regulation (EU) No 510/2011 setting CO2 emission performance
standards for light duty vehicles
Ook hierbij geldt dat de commissie hiermee zou afwijken van eerder met de
Kamer gemaakte afspraken over de informatievoorziening.
EU

Agendapunt:

EU-klimaatpakket d.d. 20 juli 2016

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 augustus 2016
EU-voorstel: Mededeling EU strategie emissiearm transport COM (2016) 501 2016Z15665
Zie onder.
EU, EZ, WR

Voorstel:
Noot:

80.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 augustus 2016
EU-voorstel: Verordening integratie LULUCF COM (2016) 479 - 2016Z15664
Zie onder.
EU, EZ, WR
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Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

81.

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 augustus 2016
EU-voorstel: Mededeling versnellen EU transitie koolstofarme economie COM
(2016) 500 - 2016Z15662
Zie onder.
EZ, WR, EU
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra
(VVD) - 30 augustus 2016
Behandelvoorstel co-rapporteurs Energie-Unie EU-klimaatpakket 20 juli 2016 2016Z15674
Een behandelvoorbehoud plaatsen bij de twee wetgevende voorstellen
(verordeningen) uit het EU-klimaatpakket.
Indien de commissie besluit tot een behandelvoorbehoud op de wetgevende
voorstellen uit het EU-klimaatpakket, het algemeen overleg Milieuraad d.d. 11
oktober 2016 met één uur verlengen om de Nederlandse inzet in de Brusselse
onderhandelingen over het klimaatpakket met de staatssecretaris te
bespreken en desgewenst aanvullende informatieafspraken te maken over de
informatievoorziening aan de Kamer over cruciale momenten in het verdere
onderhandelingstraject.
Tijdens de schriftelijke inventarisatieronde d.d. 30 augustus jl. over de
technische briefing die wordt genoemd in het memo van de rapporteurs, over
de voorstellen ter versterking van het EU-ETS en het pakket met voorstellen
met reductieverplichtingen voor de non-ETS-sectoren, bleek het vereiste
aantal aanwezige leden voor de technische briefing niet te worden gehaald.
EZ, EU

Agendapunt:

EU-stafnotitie - aanwezigheid kamerleden Klimaattop Marrakesh
november 2016

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 september 2016
EU-stafnotitie - aanwezigheid kamerleden Klimaattop Marrakesh november
2016 - 2016Z15729
Ter bespreking: Wenst de commissie een delegatie naar de VNklimaatconferentie in Marrakesh af te vaardigen?
Ter bespreking: Wenst de commissie voorafgaand aan de COP22 een
technische briefing van deskundigen van het ministerie van I&M?
Indien hier interesse voor is, zal met het ministerie naar een datum worden
gezocht en zal tijdens een volgende procedurevergadering geïnventariseerd
worden of er zich voldoende leden voor aanmelden.
EU

Agendapunt:

Verslag van de Milieuraad op 20 juni 2016 te Luxemburg

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 4 juli 2016
Verslag van de Milieuraad op 20 juni 2016 te Luxemburg - 21501-08-642
Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad (17 oktober) d.d. 11 oktober
2016.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

82.

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 augustus 2016
EU-voorstel: Verordening bindende nationale reductiepercentages
broeikasgassen 2021-2030 COM (2016) 482 - 2016Z15663
Zie onder.
EU, EZ, WR

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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83.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde
agenda Informele ministeriële bijeenkomst voor milieuministers op 11
en 12 juli 2016 in Bratislava

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 5 juli 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda
Informele ministeriële bijeenkomst voor milieuministers op 11 en 12 juli 2016
in Bratislava - 21501-08-643
Voor kennisgeving aannemen.
Na ontvangst van het verslag van het schriftelijk overleg op 5 juli jl. heeft
geen van de leden ervoor gekozen een plenaire afronding (VSO) aan te
vragen.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 15 juni 2016
Geannoteerde agenda Informele ministeriële bijeenkomst voor milieuministers
op 11 en 12 juli 2016 in Bratislava - 21501-08-638
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Informele Milieuraad (11-12
juli) d.d. 21 juni 2016.
EU, BuHa-OS, EZ

Agendapunt:

Fiche: Mededeling regelmatige evaluatie uitvoering EU milieubeleid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juli 2016
Fiche: Mededeling regelmatige evaluatie uitvoering EU milieubeleid - 221122171
Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad (17 oktober) d.d. 11 oktober
2016.
EU

Agendapunt:

Fiche: REFIT pakket veiligheid passagiersschepen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 juli 2016
Fiche: REFIT pakket veiligheid passagiersschepen - 22112-2179
Agenderen voor algemeen overleg Transportraad (1 december) d.d. 16
november 2016.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 juli 2016
Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016 - 21109225
Ter informatie.
• Bij I&M is sprake van één richtlijn met implementatieachterstand, te weten
de Richtlijn 2014/28/EU van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden
van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) met
als uiterste implementatiedatum 17 juni 2016. De Europese Commissie
heeft Nederland hiervoor al in gebreke gesteld. De implementatie duurt
langer dan voorzien, omdat een-op-een-implementatie zou leiden tot een
andere wijze van beveiliging dan waarin de huidige wetgeving voorziet.
Teneinde richtlijnconform te implementeren en tevens eenzelfde niveau
van beveiliging te kunnen waarborgen wordt er gewerkt aan een
ministeriële regeling op dit punt.

Voorstel:

84.

Voorstel:

85.

Voorstel:

86.

Voorstel:
Noot:
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•

Volgcommissie(s):

87.

Agendapunt:

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede
helft van 2016

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 20 juni 2016
Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede helft van
2016 - 2016Z12397
Ter informatie en agendering in de commissieagenda. Wanneer het
programma van de conferentie Energieunie d.d. 1-2 december 2016 bekend
is, zal in afstemming met de commissie voor Economische Zaken een
delegatie worden vastgesteld.
Dit overzicht is door de commissie voor Europese Zaken naar de
vakcommissies doorgezonden ten behoeve van een actieve delegatie-inbreng
vanuit de Kamer.

Voorstel:

Noot:

88.

Verder heeft de Europese Commissie op het beleidsterrein van I&M twee
te late implementatiezaken geseponeerd, namelijk: zaak 2015/0216 over
richtlijn 2014/58 (traceerbaarheidssysteem pyrotechnische artikelen) en
zaak 2015/0322 over richtlijn 2013/29 (op de markt brengen
pyrotechnische artikelen).
BuZa, EZ, FIN, I&M, OCW, V&J

Agendapunt:
Noot:

Gewijzigde procedure verspreiding wachtwoorden EU-Delegates Portal
Voorstel: Ter informatie.
Onlangs is de EU-documentendatabase Extranet - waartoe Kamerleden
toegang hebben - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal
is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken
en documenten over EU-onderhandelingen
(https://delegates.consilium.europa.eu). Om deze database in te zien, is een
wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor
de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk
kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie
door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen
dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke
(limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een
fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen
op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EUstaf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te
ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de
regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden.

Overig

Geen agendapunten
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
89.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied
1. Wetgeving:
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.

NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
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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 het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
• Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
• Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van
verarmd uranium naar Rusland
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
• Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang
zijn blootgesteld aan een giftige stof
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
• Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
• Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
• Debat over milieuzones
Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 19 mei 2016.
• Debat over asbest
Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 2 juni 2016.
• Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
• Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan
voor het Deltaplan
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
• Dertigledendebat over het kernafval in Petten
Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 7 juni 2016.
• Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
• Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot
meer doden leidt
Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO))
Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten op I&M-gebied
aangevraagd.
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90.

Agendapunt:

Technische briefing over beheer, onderhoud en vervanging van het
spoor en over de spoortunnel Delft

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 juni 2016
Beheer, onderhoud en vervanging en toekomstbestendig en efficiënt
onderhoud van het spoor - 29984-669
Welke commissieleden melden zich aan voor deelname aan deze technische
briefing op 29 september 2016 van 16.00 tot 17.00 uur?
Tijdens de procedurevergadering van 29 juni 2016 is besloten om deze
technische briefing te organiseren. De technische briefing vindt doorgang
indien zich ten minste 4 leden aanmelden die samen minstens 30 zetels
vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt
verhinderd is, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

91.

Agendapunt:

Technische briefing ERTMS-uitrolstrategie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar
n.v.t. - 30 juni 2016
Technische briefing ERTMS-uitrolstrategie - 2016Z13573
Welke commissieleden melden zich aan voor deelname aan deze technische
briefing op 28 september 2016 van 10.00 tot 11.30 uur?
Tijdens de procedurevergadering van 1 juni 2016 is besloten om deze
technische briefing te organiseren. De technische briefing vindt doorgang
indien zich ten minste 4 leden aanmelden die samen minstens 30 zetels
vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt
verhinderd is, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:
Noot:

92.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 16 juni 2016
Financiële ontwikkelingen spoorproject Delft - 34300-A-71
De staatssecretaris verzoeken het onderwerp van deze brief te betrekken bij
de bovengenoemde technische briefing.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Van Veldhoven (D66) en Hoogland (PvdA) om
een gesprek met de voorzitter, mevr. Kathleen van Brempt, en
opsteller van het eindrapport, dhr. Gerben-Jan Gerbrandy, van de
Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector van het
Europees Parlement te organiseren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven
(D66) - 18 juli 2016
Gesprek met de voorzitter, mevr. Kathleen van Brempt, en opsteller van het
eindrapport, dhr. Gerben-Jan Gerbrandy, van de Enquêtecommissie
emissiemetingen in de automobielsector van het Europees Parlement 2016Z14850
De leden Van Veldhoven (D66) en Hoogland (PvdA) stellen voor om een
openbaar gesprek te organiseren met de voorzitter, mevr. Kathleen van
Brempt, en opsteller van het eindrapport, dhr. Gerben-Jan Gerbrandy, van de
Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector van het Europees
Parlement op woensdag 12 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
Het gesprek vindt doorgang indien zich ten minste 4 leden aanmelden die
samen minstens 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend:
als een lid onverhoopt verhinderd is, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel:

Noot:

De Enquêtecommissie Dieselgate van het Europees Parlement doet onderzoek naar:
• the Commission’s alleged failure to keep car test cycles under review,
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93.

Agendapunt:

Noot:

the alleged failure of the Commission and member states’ authorities to take proper
and effective action to enforce and oversee enforcement of the explicit ban on
“defeat devices” in cars' exhaust systems,
the Commission’s alleged failure to introduce automotive tests reflecting the realworld driving conditions,
the member states’ alleged failure to lay down provisions on effective, proportionate
and dissuasive penalties applicable to car manufacturers for infringements, and
whether the Commission and the member states had evidence of the use of “defeat
mechanisms” before the scandal emerged on 18 September 2015.

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de heer Nobel, directeur
Business Development & Sales van Thales Transportations Systems,
uit te nodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek ERTMS d.d.
28 september 2016
Voorstel: De heer Nobel uitnodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek.
Noot: Het actuele programma van het rondetafelgesprek:
Blok 1 – Deskundigen 14.00 - 14.45 uur:
• De heer Goverde, TU Delft
• De Heer Hansen, TU Delft
• Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorbehoud
Blok 2 – Leveranciers 14.45 - 15.30 uur:
• Alstom, de heer Van Meeteren
• Bombardier, de heer Hall
• Siemens, naam volgt
Schorsing 15.30 – 15.45
Blok 3 – Gebruikers 15.45 - 16.30 uur:
• NS, mevrouw Kalshoven
• FMN, naam volgt
• DB Schenker, de heer Janssen
• KNV, naam volgt
Blok 4 – Uitvoerders - 16.30 - 17.15 uur:
• ProRail, de heer Thomassen
• Infrabel, de heer Lallemand
• European Union Agency for Railways, de heren Vinck en Doppelbauer

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2016A01028
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