Den Haag, 2 juni 2016
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LANDBOUW EN NATUUR
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst deel Landbouw, Natuur en Visserij nrs. 1 t/m 8
(zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen Landbouw en Natuur
Geen agendapunten
Landbouw/Dierhouderij
2.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat
het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20
mei 2016
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het
‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’ - 32336-60
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Dierproeven.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23
mei 2016
Pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel - 27924-66
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Pacht.
In de procedurevergadering van 28 mei 2015 is besloten het algemeen overleg
Pacht in te plannen na ontvangst van de resultaten van het overleg tussen de
initiatiefnemers van het akkoord van Spelderholt en pachters en verpachters.
In deze brief schrijft de staatssecretaris dat hij nu het slotakkoord en de
ontstane situatie bestudeert en de Kamer binnenkort zal informeren over zijn
standpunt.

Voorstel:
Noot:

4.

5.

Agendapunt:

Project “Gender screening In Ovo”

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24
mei 2016
Project “Gender screening In Ovo” - 27428-329
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie.

Agendapunt:

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25
mei 2016
Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016 - 21501-32-922
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni
2016 van 11.00 tot 13.30 uur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het BIT-advies inzake
programma ‘Blik op NVWA 2017’ (Kamerstuk 33835, nr. 32)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27
mei 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over het BIT-advies inzake
programma ‘Blik op NVWA 2017’ - 33835-35
Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op donderdag 9 juni 2016 van
14.00 tot 17.00 uur.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

4e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27
mei 2016
4e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA - 33835-34
Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op donderdag 9 juni 2016 van
14.00 tot 17.00 uur.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

NVWA: aanbieding rapporten herijking takenanalyse en doorlichting
efficiency potentieel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27
mei 2016
NVWA: aanbieding rapporten herijking takenanalyse en doorlichting efficiency
potentieel - 33835-33
Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op donderdag 9 juni 2016 van
14.00 tot 17.00 uur.
De vertrouwelijke bijlagen bij deze brief zijn, alleen voor leden, ter inzage
gelegd bij het Centraal Informatiepunt.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Voorhangprocedure Besluit tot wijziging van het Besluit
diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met
diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1
juni 2016
Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en
het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het
gebied van dierenwelzijn - 28286-878
Ter bespreking.

Voorstel:
Noot:

Het betreft hier een voorhangprocedure (artikel 10.10 van de Wet dieren). Dit artikel
houdt in dat de voordracht van algemene maatregelen van bestuur, die mede of met het
oog op de bescherming van het welzijn van dieren worden voorbereid, niet eerder wordt
gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide Kamers der Staten-Generaal is
overgelegd. De voorhangtermijn loopt tot 29 juni 2016. Desgewenst kunt u een
schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum vrijdag 10 juni om 12.00 uur. De
beantwoording zal dan uiterlijk vrijdag 17 juni worden verzocht zodat desgewenst een
VSO kan worden gehouden in de week van 21-22-23 juni 2016, en stemmingen kunnen
plaatsvinden op 28 juni 2016.

Natuur
Geen agendapunten
Visserij
Geen agendapunten
Overig Landbouw en Natuur
10.

Agendapunt:

Voorstel programma rondetafelgesprek over de initiatiefnota van de
leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe op 29
juni 2016

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016
Voorstel voor het programma rondetafelgesprek over de initiatiefnota van de
leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe op 29 juni
2016 - 2016Z10997
Ter bespreking.

Voorstel:
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Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur
11.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 29 t/m 31
mei 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20
mei 2016
Geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 29 t/m 31 mei
2016 - 21501-32-921

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 25 mei 2016 t.v.v. de
Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016
EU

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Reactie op het bericht "stemming over goedkeuring glyfosaat eindigt
in patstelling" en op bericht "mogelijke belangenverstrengeling in
onderzoeken naar glyfosaat"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25
mei 2016
Reactie op het bericht "stemming over goedkeuring glyfosaat eindigt in
patstelling" en op bericht "mogelijke belangenverstrengeling in onderzoeken
naar glyfosaat" - 27858-366
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 25 mei 2016 t.v.v. de
Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag Landbouw en Natuur
13.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een
schriftelijk overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te
stellen op vrijdag 8 juli om 18.00 uur.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 31 mei 2016
Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een schriftelijk
overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te stellen op vrijdag 8 juli
om 18.00 uur. - 2016Z10712
Ter bespreking.
Het verzoek betreft het houden van een schriftelijk overleg met de indieners
van de initiatiefnota en het houden van een schriftelijk overleg met de
staatssecretaris van Economische Zaken ter voorbereiding op een notaoverleg.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Wassenberg tot het inplannen van een algemeen
overleg over de reddingsplannen van noodlijdende sectoren in de
intensieve veehouderij voorafgegaan door een reactie van de
staatssecretaris op de uitgelekte plannen voor steunmaatregelen aan
de varkenshouderij

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg
(PvdD) - 31 mei 2016
Verzoek van het lid Wassenberg tot het inplannen van een algemeen overleg
over de reddingsplannen van noodlijdende sectoren in de intensieve
veehouderij voorafgegaan door een reactie van de staatssecretaris op de
uitgelekte plannen voor steunmaatregelen aan de varkenshouderij (Bron:
http://nos.nl/l/2107696) - 2016Z10715
Ter bespreking.

Voorstel:
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15.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Heerema en Leenders, rapporteurs REFIT Vogelen Habitatrichtlijn, om deel te nemen aan de conferentie over
toekomstbestendig natuurbeleid van 28 tot 30 juni 2016 in
Amsterdam

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer)
Heerema (VVD) - 1 juni 2016
Voorstel van de rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn (Heerema en
Leenders) om deel te nemen aan de conferentie over toekomstbestendig
natuurbeleid van - 2016Z10862
28 tot 30 juni in Amsterdam
Ter bespreking.

Voorstel:

Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur
Geen agendapunten
Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en
Landbouw en Natuur
16.

Agendapunt:

Statistieken commissies 2015/commissieprestaties in 2015

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 mei 2016
Statistieken commissies 2015 - 2016Z10225
Voor kennisgeving aannemen.
Eventueel kan in een (besloten extra) procedurevergadering over (een
aanpassing van) de werkwijze van de commissie worden gesproken.

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:
Noot:

(dertig) leden debatten
1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
(minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na
ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen
op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de
procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie
op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
(staatssecretaris EZ en minister VWS)
3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur
veel lager zijn (Geurts)
(staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst
van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving
(Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de
fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de brief over het actieplan
'Natuurbescherming in Nederland' n.a.v. de RvW d.d. 14 april 2016 en de
brief over het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur' n.a.v. de
procedurevergadering EZ d.d. 28 april 2016)
5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
(staatssecretaris EZ)
6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister
VWS)
7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus)
(minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het
betaalgedrag van provincies en gemeenten)
8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentieindex (Van Veen) (minister EZ)
9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel
(Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
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10. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door
aardbevingen (Agnes Mulder) (minister EZ)
11. Debat over het nieuwe gasbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
12. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in
Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
13. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika
vertrokken zijn omdat de omstandigheden voor de rozenkweek daar
aantrekkelijker zijn dan in Nederland (Lodders) (staatssecretaris EZ)
14. Debat over het bericht het bericht ‘Ik zit hier niet voor de boeren’ (Geurts)
(staatssecretaris EZ)
15. Debat (voorafgegaan door een brief) over het bericht ‘Veel meer doden
door Q-koorts dan gedacht’ (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister
VWS)
16. Debat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en
Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
17. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
(staatssecretaris EZ, minister V&J)
18. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van
Tongeren) (minister EZ)
19. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van
Tongeren) (minister EZ)
20. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als
kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)

18.

Agendapunt:

Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb.
2013, 92 en 2016, 1)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17
februari 2016
Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en
2016, 1) - 34411
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Het wetsvoorstel staat op de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen, met een
gewenste inwerkingtreding per 1 oktober 2016.
BuZa, EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

19.

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 mei 2016
Nota naar aanleiding van het verslag - 34411-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30
mei 2016
Lijst met EU-voorstellen EZ - 2016Z10588
Ter bespreking.

Voorstel:
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20.

Agendapunt:

Mogelijkheid nadere focusonderwerpen voor het beleidsterrein EZ aan
te dragen binnen het thema ‘Focus op beleidstoetsing’ t.b.v. de
verantwoording over 2016 (te behandelen in mei 2017).

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016
Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp
verantwoording 2016 - 31865-80
Ter bespreking: de mogelijkheid om als commissie op het eigen beleidsterrein
een nader focusonderwerp aan te dragen binnen het thema Focus op
beleidstoetsing t.b.v. de verantwoording over 2016 (te behandelen in mei
2017)
Overkoepelend focusonderwerp
De Tweede Kamer heeft op voordracht van de commissie Financiën op 12 april
2016 een besluit genomen over het overkoepelende focusonderwerp voor de
verantwoording over 2016 (zie Kamerstuknummer 31865-80). Voor de
duidelijkheid: het gaat dus om het focusonderwerp voor de verantwoording
over het lopende jaar, te behandelen in mei 2017.
Ditmaal is het thema ‘Focus op beleidstoetsing’ als focusonderwerp benoemd.
Het gaat dan in het bijzonder om beleidsdoorlichtingen en interdepartementale
beleidsonderzoeken, waarmee het kabinet het beleid tegen het licht houdt en
toetst of de vooraf gestelde doelen zijn gehaald. Het kabinet en de Algemene
Rekenkamer zijn verzocht om hier extra aandacht aan te besteden in de
jaarverslagen en het verantwoordingsonderzoek over 2016.

Voorstel:

Noot:

Nadere focusonderwerpen
Jaarlijks inventariseert de commissie Financiën, welke nadere
focusonderwerpen binnen het genoemde thema de commissies zouden willen
aandragen voor de verantwoording op hun beleidsterrein. Tijdens de briefing
van de Algemene Rekenkamer d.d. 1 juni jl., is dit ook kort aan de orde
geweest.
De commissie Financiën inventariseert de eventuele nadere focusonderwerpen
aangedragen door de commissies en leidt deze vervolgens door aan de
minister van Financiën en de Algemene Rekenkamer.

ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE
Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs 9 t/m 24 (zie de
zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie
Geen agendapunten
Energie
21.

Agendapunt:

Jaarrapportage over 2015 van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de
Jaarrapportage over 2015 van de Commissie van Toezicht op het
Centrum Veilig Wonen (CVW)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2016
Jaarrapportage over 2015 van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de
Jaarrapportage over 2015 van de Commissie van Toezicht op het Centrum
Veilig Wonen (CVW) - 2016Z10935
Betrekken bij het plenaire debat over het nieuwe gaswinningsbesluit

Voorstel:
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22.

23.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat
een brief van Shell wordt ervaren als een vorm van chantage

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2016
Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat een brief van Shell
wordt ervaren als een vorm van chantage - 33529-253
Betrekken bij het plenaire debat over het nieuwe gaswinningsbesluit

Agendapunt:

Besluiten inzake proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2016
Besluiten inzake proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog 2016Z11032
Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet
(TK 34 348)

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Gas- en zoutwinning Waddenzee: ‘hand aan de kraan’-principe

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2016
Gas- en zoutwinning Waddenzee: ‘hand aan de kraan’-principe - 29684-140
Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet
(TK 34 348)

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Mogelijkheid om een SBIR open te stellen voor energieopslag

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2016
Mogelijkheid om een SBIR open te stellen voor energieopslag - 31239-216
Betrekken bij het VAO Energie (AO d.d. 20 mei jl.)
Bij de aanvraag van het VAO tijdens het AO Energie (d.d. 20 mei jl.) is
verzocht om het VAO in te plannen nadat deze brief is ontvangen

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Toestemming om Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een openbare
technische briefing te laten verzorgen over de wijziging van de
Mijnbouwwet

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2016
Toestemming om Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een openbare
technische briefing te laten verzorgen over de wijziging van de Mijnbouwwet 2016Z10815
Voor kennisgeving aannemen.
De technische briefing kan plaatsvinden op woensdag 15 juni a.s., de
inventarisatie voor deelname is reeds uitgezet en loopt tot woensdag 8 juni
a.s. te 10.00 uur

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda van de
Energieraad op 6 juni 2016 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 600)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over geannoteerde agenda van de
Energieraad op 6 juni 2016 - 21501-33-602
Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele Energieraad op
dinsdag 5 juli a.s. te 10.00 uur

Voorstel:
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28.

Agendapunt:

Nederlandse deelname aan Mission Innovation

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 mei 2016
Nederlandse deelname aan Mission Innovation - 2016Z10269
Agenderen voor een algemeen overleg Energieakkoord / verzamel AO Energie
Zie het voorstel onder agendapunt 29 voor mogelijke indelingen AO Energie op
29 juni a.s.
WR

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Overig Energie
29.

30.

Agendapunt:

Voorstel mogelijke indelingen AO Energie op 29 juni a.s.

Zaak:
Voorstel:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016
Notitie voorstel algemeen overleg Energie - 2016Z11042
Ter bespreking.

Agendapunt:

Planning behandeling ontwerpbesluit Gaswinning Groningenveld

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016
Notitie voorstel planning voorbereidende activiteiten gaswinning Groningen 2016Z11044
Ter bespreking.

Voorstel:

Economie en Innovatie
31.

Agendapunt:

Ethische aspecten van het innovatiebeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2016
Ethische aspecten van het innovatiebeleid - 33009-16
Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en
innovatie.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

StartupDelta2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2016
StartupDelta2020 - 32637-241
Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en
regeldruk op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.
OCW, V&J, FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening Samenwerking nationale autoriteiten
bescherming consumentenrecht COM (2016) 283 (Engelstalige versie)

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016
EU-voorstel: Verordening Samenwerking nationale autoriteiten bescherming
consumentenrecht COM (2016) 283 (Engelstalige versie) - 2016Z10608
De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de
Kamer te sturen.
Deze voorstellen zijn onderdeel van het dossier digitale interne markt, dat
door de Kamer als prioritair is aangewezen. Als u om versnelde toezending
van de BNC-fiches verzoekt, dan kunt u aan de hand hiervan nog voor het
zomerreces besluiten over de verdere behandeling van de voorstellen. Bij de
wetgevende voorstellen is desgewenst een subsidiariteitstoets of

Voorstel:
Noot:
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behandelvoorbehoud mogelijk. Ook kunnen de BNC-fiches bij tijdige ontvangst
worden geagendeerd voor het schriftelijk overleg op dinsdag 12 juli 2016, dat
voorafgaand aan de Raad voor het Concurrentievermogen op 17 t/m 19 juli
2016 wordt gehouden.

34.

Volgcommissie(s):

EU, V&J

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten
COM (2016) 285

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016
EU-voorstel: Verordening Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten COM
(2016) 285 - 2016Z10609
De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de
Kamer te sturen.
Zie agendapunt 33.
EU, V&J

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Online platforms en de digitale eengemaakte
markt COM (2016) 288

Zaak:

Volgcommissie(s):

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016
EU-voorstel: Mededeling Online platforms en de digitale eengemaakte markt
COM (2016) 288 - 2016Z10610
De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de
Kamer te sturen.
Zie agendapunt 33.
EU, V&J

Agendapunt:

EU-voorstel: Verordening Geoblocking COM (2016) 289

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016
EU-voorstel: Verordening Geoblocking COM (2016) 289 - 2016Z10612
De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de
Kamer te sturen.
Zie agendapunt 33.
EU, V&J

Voorstel:
Noot:

36.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

37.

Agendapunt:

EU-voorstel: Mededeling Stimuleren grensoverschrijdende
elektronische handel COM (2016) 320

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016
EU-voorstel: Mededeling Stimuleren grensoverschrijdende elektronische
handel COM (2016) 320 - 2016Z10613
De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de
Kamer te sturen.
Zie agendapunt 33.
EU, V&J

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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38.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van
het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van
aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 mei 2016
Antwoorden op vragen van de commissie over aanbieding ontwerpbesluit tot
wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van
aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 32440-92
Agenderen voor algemeen overleg Marktwerking en mededinging op
donderdag 16 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag Wijziging van
de Radio Reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie
(ITU)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 juni 2016
Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag Wijziging van de Radio
Reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) - 23908(R1519)-127
Voor kennisgeving aannemen.
Het betreft een zware voorhangprocedure op grond van artikel 7 en 8 van de
Rijkswet goedkering en bekendmaking verdragen. Desgewenst is het mogelijk
om de wijziging van het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor
te leggen, indien dit uiterlijk 2 juli 2016 door of namens één van de Kamers of
door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van
de Tweede Kamer te kennen wordt gegeven. Tevens kan dit op verzoek van
de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overig Economie en Innovatie
Geen agendapunten
Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie
40.

Agendapunt:

Besluit toekomst commerciële radiovergunningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2016
Besluit toekomst commerciële radiovergunningen - 24095-402
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 24 mei
2016

Voorstel:

41.

Agendapunt:

Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond
(NAV) m.b.t. knelpunten Gecombineerde Opgave 2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20
mei 2016
Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
m.b.t. knelpunten Gecombineerde Opgave 2016 - 2016Z09942
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 25 mei 2016 t.v.v. de
Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016

Voorstel:
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42.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 mei 2016
Geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016 - 21501-33-600
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad op woensdag 1
juni 2016
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2016
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken
(XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34485-XIII
Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 9 juni 2016

Voorstel:

44.

Agendapunt:

BOR-notitie over de verantwoordingsstukken van Economische Zaken
over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475 XIII, nrs. 1 – 4).

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016
BOR-notitie over de verantwoordingsstukken van Economische Zaken over het
jaar 2015 (Kamerstuk 34 475 XIII, nrs. 1 – 4). - 2016Z10908
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg met minister en
staatssecretaris van Economische Zaken op 7 juni 2016, van 19.00 tot 22.00
uur Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2015
(Kamerstuk 34 475 XIII).

Voorstel:

Rondvraag Energie, Economie en Innovatie
45.

Agendapunt:

Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei
2016 getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken
van woningen in Groningen)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren
(GroenLinks) - 25 mei 2016
Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016
getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken van woningen
in Groningen) - 2016Z10240
Ter bespreking.

Voorstel:

46.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische
Zaken voor het algemeen overleg Energie een stand van zaken
overzicht te vragen van de per jaar tot uitvoering gekomen en in
behandeling genomen projecten die zijn aangevraagd voor de
postcoderoosregeling

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder
(CDA) - 30 mei 2016
Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische Zaken
voor het algemeen overleg Energie een stand van zaken overzicht te vragen
van de per jaar tot uitvoering gekomen en in behandeling genomen projecten
die zijn aangevraagd voor de postcoderoosregeling - 2016Z10584
Ter bespreking.

Voorstel:
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47.

48.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agnes Mulder aan het BOR te vragen in kaart te
brengen en voorstellen te doen hoe de informatiepositie van de
Tweede Kamer verstevigd kan worden ten aanzien van de bestedingen
van de Overheidsdienst Groningen en de Nationaal Coördinator
Groningen en de uitvoering van het meerjarenprogramma
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder
(CDA) - 2 juni 2016
Verzoek van het lid Mulder aan het BOR te vragen in kaart te brengen en
voorstellen te doen hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer verstevigd
kan worden ten aanzien van de bestedingen van de Overheidsdienst
Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen en de uitvoering van het
meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. 2016Z11037

Voorstel:

Ter bespreking.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agnes Mulder de Minister van Economische Zaken
te verzoeken de Kamer te informeren wanneer de
ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust en het extra
belevingsonderzoek over windenergie voor de Hollandse kust in
navolging van het rapport van Decisio, naar de Kamer wordt gestuurd.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder
(CDA) - 2 juni 2016
Verzoek van het lid Agnes Mulder de Minister van Economische Zaken te
verzoeken de Kamer te informeren wanneer de ontwerpstructuurvisie
Aanvulling Hollandse Kust en het extra belevingsonderzoek over windenergie
voor de Hollandse kust in navolging van het rapport van Decisio, naar de
Kamer wordt gestuurd. - 2016Z11043
Ter bespreking.

Voorstel:

Overige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie

Geen agendapunten

Griffier:

M.C.T.M. Franke

Activiteitnummer:

2016A00265
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