Den Haag, 6 december 2018
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende
regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en
aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet
veedichte gebieden)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 27 november 2018
Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels
voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen
veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden) 35094
Ter informatie.
Advies Raad van State en de reactie van de indieners afwachten.

Besluit:
Noot:

Stukken van de minister van LNV
3.

Agendapunt:

Terugkoppeling van de bijeenkomst inzake hulpverlening aan
agrarische ondernemers in crisissituaties

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 17 november 2018
Terugkoppeling van de bijeenkomst inzake hulpverlening aan agrarische
ondernemers in crisissituaties - 2018Z21383
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Inzet bij de 14e Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 16 november 2018
Inzet bij de 14e Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag 26407-112
Agenderen voor het algemeen overleg Natuur op 30 januari 2019.
EU, I&W

Agendapunt:

Selectie Regio Deals

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 16 november 2018
Selectie Regio Deals - 29697-56
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Regio.
BiZa, EZK

Agendapunt:

Uitspraak Hof van Justitie over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 november 2018
Uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS) - 32670-141
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Programma
Aanpak Stikstof.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 19
december om 14.00 uur.
EU

Besluit:

5.

Besluit:

6.

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie over een afschrift van de brief
aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) inzake de
afhandeling van bezwaarschriften onregelmatigheden I&R

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 20 november 2018
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) inzake de afhandeling van
bezwaarschriften onregelmatigheden I&R - 2018Z21559
Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid en Identificatie en Registatie
(I&R) runderen.
Zie ook agendapunt 21.

Agendapunt:

Reactie op het rapport over het WWF Living Planet Report 2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 22 november 2018
Reactie op het rapport over het WWF Living Planet Report 2018 - 2018Z21927
Agenderen voor het algemeen overleg Natuur op 30 januari 2019.

Agendapunt:

Beleidsinzet naar aanleiding van droogte groeiseizoen 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 23 november 2018
Beleidsinzet naar aanleiding van droogte groeiseizoen 2018 - 35000-XIV-63
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw en
klimaat.

Besluit:

8.

9.

Besluit:
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10.

Agendapunt:

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen op het terrein
van LNV

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 22 november 2018
Kwartaalrapportage lopende EU wetgevingshandelingen LNV - 22112-2728
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11
december 2018.
EU

Agendapunt:

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 26 november 2018
Handhaving fosfaatrechtenstelsel - 33037-328
Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid en Identificatie en Registatie
(I&R) runderen.
Zie ook agendapunt 21.

Besluit:

11.

Besluit:
Noot:

Stukken van andere bewindspersonen
12.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling - Een duurzame bio-economie voor Europa

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 november
2018
Fiche: Mededeling - Een duurzame bio-economie voor Europa - 22112-2729
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11
december 2018.
EU, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 16 november 2018
Uitstel BNC-fiche inzake Mededeling ‘Een duurzame bio-economie voor Europa:
versterking van de verbinding tussen economie, samenleving en milieu’ COM
(2018) 673 - 22112-2723
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen en kaderbesluiten in het
derde kwartaal van 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3e kwartaal 2018 - 21109-236
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Overige stukken
14.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand
op 5 september 2017)
• Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid
Geurts op 16 januari 2018)
• Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het
lid Bromet - 15 mei 2018)
• Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis
(aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
• Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot
op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
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Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar
voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
• Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid
over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het
lid Futselaar op 17 april 2018)
• Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
(aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
• Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid
Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
• Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende
industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
15.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19
november 2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit - 2018Z21406
Conform het voorstel op de lijst.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:
Besluit:
Besluit:

Volgcommissie

17.

Agendapunt:

Besluit:
Noot:

Wijzigingen data Landbouw- en Visserijraden in de eerste helft van
2019
Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 20 februari 2019
annuleren.
De inbreng voor het schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en
Visserijraad verplaatsen naar 27 mei 2019 om 14.00 uur. De minister zal
worden verzocht de beantwoording uiterlijk op 29 mei 2019 om 10.00 uur aan
de Kamer te sturen, zodat de Kamer desgewenst een VSO voorafgaand aan de
Raad kan voeren.
EU

Verzoek van de minister voor Medische Zorg om het algemeen overleg
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met een week te
verplaatsen
Het algemeen overleg NVWA op 24 januari 2019 van 10.00 tot 13.00 uur
verplaatsen naar 31 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur.
In verband met de ambassadeursconferentie zal het algemeen overleg niet,
zoals eerder voorgesteld, in de ochtend worden ingepland.
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18.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voorstellen van de voorbereidingsgroep voor nadere
invulling van het kennisthema Kringlooplandbouw voor begin 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 28 november 2018
Stafnotitie - Voorstellen van de voorbereidingsgroep voor nadere invulling van
het kennisthema Kringlooplandbouw voor begin 2019 - 2018Z22342
De commissie stemt in met het organiseren van een werkbezoek
Kinglooplandbouw naar Noord-Brabant en Limburg. Via een e-mailinventarisatie
kunnen leden zich aanmelden en zal de datum van het werkbezoek worden
bepaald.
De commissie stemt ermee in een paper te laten opstellen over een
systeemverandering naar kringlooplandbouw.
De commissie stemt ermee in om allereerst de in de notitie voorgestelde
onderzoeker te benaderen voor het opstellen van het paper, en in samenspraak
met deze onderzoeker verdere afspraken te maken over werkwijze, werkproces
en medeauteurs.
De commissie geeft de voorbereidingsgroep het mandaat om dergelijke
afspraken te maken binnen een vastgesteld budget.
De commissie stemt ermee in het rondetafelgesprek aan te houden tot nadat
het werkbezoek is afgelegd en het voorgestelde paper is opgesteld.
De minister van LNV verzoeken de tijdens de begrotingsbehandeling
toegezegde brief over hoe het proces inzake kringlooplandbouw eruitziet
('uitvoeringsagenda'), voor de volgende procedurevergadering aan de Kamer te
sturen.

Besluit:

Besluit:
Besluit:

Besluit:
Besluit:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Stafnotitie - Notitie van de voorbereidingsgroep NVWA over de Derde
Voortgangsrapportage NVWA 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 28 november 2018
Stafnotitie - Analyse Derde Voortgangsrapportage NVWA 2020 - 2018Z22350
De minister van LNV uitnodigen voor een besloten gesprek over de Derde
voortgangsrapportage NVWA 2020, te plannen voorafgaand aan het algemeen
overleg NVWA.
De voorbereidingsgroep bereidt dit gesprek namens de commissie voor.
VWS

Besluit:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 15 oktober 2018
Derde voortgangsrapportage NVWA 2020 - 33835-107
Feitelijke vragen stellen over de Derde voortgangsrapportage NVWA 2020 met
als inbrengdatum 20 december 2018 om 15.00 uur. De minister zal worden
verzocht de beantwoording een week voorafgaand aan het algemeen overleg
NVWA 2020 aan de Kamer te sturen.
VWS

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
20.

Agendapunt:

Voortgang visserijbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 27 november 2018
Voortgang visserijbeleid - 32201-92
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 6 december 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag
21.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Bisschop (SGP), mede namens het CDA, om het
algemeen overleg Mestbeleid op 12 december 2018 samen te voegen
met het algemeen overleg Onregelmatigheden Identificatie en
Registratie (I&R) runderen op 13 december 2018 en in te plannen op
donderdag 13 december 2018 van 10.00 tot 14.00 uur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) 3 december 2018
Verzoek van het lid Bisschop (SGP), mede namens het CDA, om het algemeen
overleg Mestbeleid op 12 december samen te voegen met het algemeen
overleg onregelmatigheden I&R runderen op 13 december en in te plannen op
donderdag 13 december 2018 van 10.00 tot 14.00 uur - 2018Z22807
Het algemeen overleg Mestbeleid en het algemeen overleg Onregelmatigheden
Identificatie en Registatie (I&R) runderen worden samengevoegd tot een
overleg van vier uur. Dit algemeen overleg wordt volgende week gepland,
waarbij de voorkeur uitgaat naar 12 december 2018.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een stand
van zakenbrief te vragen over bedrijven die zijn geblokkeerd i.v.m.
fipronil en een stand van zaken t.a.v. de Regeling Ontheffing
Productierechten Meststoffenwet (POR)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders
(VVD) - 5 december 2018
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een stand van
zakenbrief te vragen over bedrijven die zijn geblokkeerd i.v.m. fipronil en een
stand van zaken t.a.v. de Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet
(POR) - 2018Z23042
De minister van LNV verzoeken om een brief over de pluimveesector, waarin zij
ingaat op 1) de stand van zaken ten aanzien van de afhandeling van fipronil in
eieren incl. de (gedeeltelijke) blokkade van bedrijven, en 2) de stand van zaken
ten aanzien van de ontheffingen die pluimveehouders hebben gekregen in het
kader van de POR-regeling. De minister verzoeken deze brief kort na het
kerstreces aan de Kamer te sturen.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Von Martels (CDA) de minister van LNV om een
reactie te vragen op het bericht dat in België het gebruik van verboden
neonicotinoïden tijdelijk blijft toegestaan

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels
(CDA) - 5 december 2018
Verzoek van het lid Von Martels (CDA) om de minister van LNV om een reactie
te vragen op het bericht dat in België het gebruik van verboden neonicotinoïden
tijdelijk blijft toegestaan - 2018Z23049
De minister van LNV verzoeken om een reactie op het bericht dat in België het
gebruik van verboden neonicotinoïden tijdelijk blijft toegestaan.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2018A02303
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