Den Haag, 4 oktober 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s):

EU
EZK
OCW
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 oktober
2018

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3, 4, 5, 13, 15
4
2
3, 6

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging UU - 3Rs-Centre ULS voor werkbezoek d.d. 5 november
2018 inzake dierenwelzijn en proefdiervrij onderzoek

Zaak:

Brief derden - Universiteit Utrecht (UU) - 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences
(3Rs-Centre ULS) te Utrecht - 20 september 2018
Uitnodiging UU - 3Rs-Centre ULS voor werkbezoek d.d. 5 november 2018 2018Z16428
Overlaten aan individuele leden.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken van de minister van LNV
3.

Agendapunt:

Verslag van het nader schriftelijk overleg over de integrale
risicoanalyse pluimveevleesketen

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 13 september 2018
Antwoorden op nadere vragen commissie over de integrale risicoanalyse
pluimveevleesketen - 26991-530
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg NVWA.
Het lid Ouwehand (PvdD) vraagt een VSO aan.
VWS, EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

4.

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 28 maart 2018
Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen - 26991-521
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg NVWA en betrekken bij het
VSO.
VWS

Agendapunt:

Uitvoering motie van de leden Amhaouch en Veldman over de export
van versproducten na de Brexit (Kamerstuk 23987-233)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 17 september 2018
Uitvoering motie van de leden Amhaouch en Veldman over de export van
versproducten na de brexit (Kamerstuk 23987-233) - 23987-266
Agenderen voor het algemeen overleg Brexit op het terrein van LNV op 18
oktober 2018.
EU, EZK

Agendapunt:

Afrikaanse varkenspest

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 24 september 2018
Afrikaanse varkenspest - 29683-244
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en
Antibioticagebruik.
EU

Besluit:

5.

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 1 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over de integrale risicoanalyse
pluimveevleesketen - 26991-527
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg NVWA en betrekken bij het
VSO.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
6.

Agendapunt:

Overlijden na fatale val van speeltoestel

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 september 2018
Overlijden na fatale val van speeltoestel - 33835-99
Agenderen voor het te plannen algemeen overleg NVWA.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overige stukken
7.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht geagendeerde brieven algemeen overleg Visserij
en datumvoorstel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 27 september 2018
Stafnotitie - Stand van zaken algemeen overleg Visserij - 2018Z17031
Een algemeen overleg Visserij van drie uur inplannen op 6 december 2018.

Besluit:

2

8.

Agendapunt:

Resultaat inventarisatie deelname interparlementaire bijeenkomst over
"The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming"
d.d. 22-23 november 2018 in Zagreb

Zaak:

Brief derden - Parlement van Kroatië te Brussels - 16 juli 2018
Uitnodiging Parlement van Kroatië voor interparlementaire conferentie "The
Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming" d.d. 22-23
november 2018 - 2018Z14826
De commissie gaat niet in op de uitnodiging.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Overzicht plenaire (dertigleden) debatten
Debatten
• Debat over stalbranden (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
Bromet - 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
• Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis
(aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand
op 29 maart 2018)
• Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar
voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) brief gevraagd voorafgaand aan debat
• 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)

10.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24
september 2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z16593
Conform het voorstel op de lijst.

Besluit:

11.

Agendapunt:
Besluit:

12.

Planning procedurevergaderingen LNV eerste helft 2019 op
woensdagen om 11.15 uur
De procedurevergaderingen LNV in de eerste helft van 2019 worden gepland
op 23 januari, 6 en 20 februari, 13 maart en 27 maart, 10 en 24 april, 22 mei,
5 en 19 juni en 3 juli 2019.

Agendapunt:

Openbaarmaking van de notitie over de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit in relatie tot andere inspecties

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, A.H. Kuiken (PvdA) - 25 september
2018
Openbaarmaking van de notitie over de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit in relatie tot andere inspecties - 33835-105
Betrekken bij het te plannen algemeen overleg NVWA.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit inzake impact assessment naar de effecten van de
GLB-voorstellen van de Europese Commissie voor de Nederlandse
landbouw op bodemkwaliteit, biodiversiteit, innovatie, klimaat en
agrarisch natuurbeheer

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, A.H. Kuiken (PvdA) - 27 september
2018
Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
inzake impact assessment naar de effecten van de GLB-voorstellen van de
Europese Commissie voor de Nederlandse landbouw op bodemkwaliteit,
biodiversiteit, innovatie, klimaat en agrarisch natuurbeheer - 28625-258
Betrekken bij de verdere behandeling van de herziening van het GLB,
waaronder bij het rondetafelgesprek over de gevolgen van het nieuwe GLB voor
Nederland op 11 oktober 2018 en bij het algemeen overleg Landbouw- en
Visserijraad op 13 november 2018.
EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
14.

15.

Agendapunt:

Stand van zaken Paarden

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 27 september 2018
Stand van zaken Paarden - 28286-989
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Paarden op 3 oktober 2018.

Agendapunt:

Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 14 september 2018
Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel - 33037-309
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Stand van zaken
fosfaatrechtenstelsel op 19 september 2018.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

16.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor
het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 35000-XIV
Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen op donderdag 27
september 2018 en geagendeerd voor plenaire behandeling (voorzien in week
44).

Besluit:

4

17.

Agendapunt:

Stafnotitie - Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar
2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 21 september 2018
Stafnotitie - Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 2018Z16519
Betrokken bij de inbreng feitelijke vragen begroting LNV voor 2019 op 27
september 2018.

Besluit:

Rondvraag
18.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om naar aanleiding van de
berichtgeving van RTL-Nieuws op 21 september 2018 over gevaarlijke
springkussens een reactie te vragen aan het kabinet

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 3
oktober 2018
Verzoek van het lid Geurts (CDA) om naar aanleiding van de uitzending van
RTL-Nieuws van 21 september jl. over gevaarlijke speeltoestellen een reactie te
vragen aan het kabinet - 2018Z17509
Het kabinet verzoeken op korte termijn te reageren op de berichtgeving van
RTL-nieuws over gevaarlijke springkussens en om daarbij in te gaan op de
volgende vragen: loopt er nu een NVWA-onderzoek naar gevaarlijke
springkussens? Wanneer worden de uitkomsten verwacht? Hoe dienen
(ver)huurders en eigenaren van de speeltoestellen in de tussentijd te handelen?
Tevens het kabinet verzoeken de beantwoording van de schriftelijke vragen van
het lid Lodders (2018Z16526) en het lid Futselaar (2018Z16521) tijdig aan de
Kamer te sturen.

Besluit:

19.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit een rappel te sturen om de beleidsbrief
Dierenwelzijn zo spoedig mogelijk toe te zenden

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 3
oktober 2018
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit een rappel te sturen om de beleidsbrief Dierenwelzijn zo
spoedig mogelijk toe te zenden. - 2018Z17514
De minister van LNV een rappel sturen en verzoeken de beleidsbrief
Dierenwelzijn zo spoedig mogelijk, uiterlijk eind volgende week, aan de Kamer
te sturen.
Bij het publiceren van deze besluitenlijst is de beleidsbrief dierenwelzijn
inmiddels ontvangen (2018Z17580).

Besluit:

Noot:

5

BESLOTEN GEDEELTE
20.

Agendapunt:

Stafnotitie - Nieuwe werkwijze: ervaringen, actualisatie 2018 en
vooruitblik 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 26 september 2018
Stafnotitie - Tussenevaluatie, actualisatie en vooruitblik 2019 jaarplanning
kennispositie commissie LNV 2018 - 2018Z16941
De commissie heeft de ervaringen met de werkwijze ten aanzien van haar
kennis- en informatiepositie besproken.
Ten aanzien van de actualisatie van de jaarplanning van de commissie, zullen
de voorbereidingsgroepen van de zes prioritaire kennisthema's elk op korte
termijn bij elkaar komen om per thema de commissie te adviseren over de
verdere behandeling en (eventuele) doorloop van het thema in 2019. In een
volgende procedurevergadering zullen de adviezen van de
voorbereidingsgroepen worden geagendeerd.
In de maanden november en december 2018 zal de commissie de benodigde
stappen zetten voor de totstandkoming van de jaarplanning 2019, waarbij het
streven is de jaarplanning begin 2019 vast te stellen.
De minister van LNV verzoeken de jaarplanningsbrief voor het jaar 2019
uiterlijk vóór het Kerstreces aan de Kamer te sturen. Conform hetgeen is
besproken, worden in het verzoek aan de minister enkele concrete verzoeken
om informatie opgenomen.

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Besluit:

Griffier:

M.E. Haveman-Schüssel

Activiteitnummer:

2018A02298
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