Den Haag, 24 april 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
DEF
EU
J&V
LNV

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 april
2019
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i.v.m.
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agendapunt

35
10
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging van de Koninklijke VNP voor een werkbezoek over het
Materiaalverduurzamingsplan papier en karton

Zaak:

Brief derden - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en
kartonfabrieken (Koninklijke VNP) te Hoofddorp - 10 april 2019
Uitnodiging Koninklijke VNP, namens de papier- en kartonsector, voor
werkbezoek i.v.m. Materiaalverduurzamingsplan papier en karton 2019Z07429
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Gemeente Aalsmeer voor werkbezoek over impact van
Schiphol op leefomgeving

Zaak:

Brief derden - Gemeente Aalsmeer te Aalsmeer - 10 april 2019
Uitnodiging Gemeente Aalsmeer voor werkbezoek over impact van Schiphol op
leefomgeving - 2019Z07581
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Uitnodiging Provincie Noord-Holland voor werkbezoek over
stofproblematiek (vrijdag 10 mei 2019 van 12.00 tot 17.00 uur)

Zaak:

Brief derden - Provincie Noord-Holland te Haarlem - 16 april 2019
Uitnodiging Provincie Noord-Holland voor werkbezoek aan Tata Steel/Harsco en
OD NZKG over stofproblematiek d.d. 10 mei 2019 - 2019Z07947
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 10 april 2019
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van
richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en
kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met
beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend
bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten
tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid - 35188
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 mei 2019.
Uiterlijk 9 mei 2019 wordt een wetgevingsrapport verspreid voor gebruik door
de fracties.

Besluit:
Noot:

6.

Agendapunt:

Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor
verwerking van persoonsgegevens

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 15 januari 2019
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet
voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van
de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een
noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 35121
Aanmelden voor plenaire behandeling in de vorm van een hamerstuk.

Besluit:
Zaak:

7.

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 april 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35121-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit ter harmonisatie van milieuzones

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 april 2019
Voorhang wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in
verband met de harmonisatie van milieuzones - 31305-288
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 16 mei 2019.
De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat
de Kamerbehandeling is afgerond.
Het ontwerpbesluit beoogt de regelgeving ten aanzien van milieuzones te
harmoniseren. Gemeenten kunnen besluiten tot het instellen van een
milieuzone en kunnen daarbij zelf bepalen hoe groot de milieuzone is en bij
welke emissieklasse zij de grens leggen om personen- en bedrijfsauto's te
weren. Voor vrachtauto’s is er geen keuze in het toegangsregime. Er komt een
eenduidig systeem in de verkeersbebording. De voorlegging van het vast te
stellen ontwerpbesluit geschiedt in het kader van artikel 2b van de
Wegenverkeerswet 1994 en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 21
mei 2019 uit te spreken over de behandeling van het ontwerpbesluit voordat
het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd.
De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is 1 januari 2020.

Besluit:
Besluit:
Noot:
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8.

Agendapunt:
Noot:

Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054)
Zie de besluitvorming onder agendapunt 35.

9.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 16 april 2019
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit - 28684-557
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 15 mei 2019.
De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat
de Kamerbehandeling is afgerond.
Het ontwerpbesluit stelt regels ten aanzien van verplichtstelling van
veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van
consumentenvuurwerk en de mogelijkheid van een gemeentelijk afsteekverbod.
De voorlegging van het vast te stellen ontwerpbesluit geschiedt in het kader
van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en biedt de Kamer de
mogelijkheid tot en met 27 mei 2019 opmerkingen over het ontwerpbesluit
schriftelijk ter kennis van de staatssecretaris te brengen. De staatssecretaris
beoogt de wijzigingen nog tijdens het komende vuurwerkseizoen van kracht te
laten zijn.

Besluit:
Besluit:
Noot:

10.

Volgcommissie(s):

J&V

Agendapunt:

Wijzigingen inzake het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging
door schepen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 april 2019
Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973,
zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 26 oktober 2018 30952-335
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze wijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de
Staten-Generaal.
BuZa

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Algemeen
11.

Agendapunt:

Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 24: Handhaving en toezicht
ministerie van IenW

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 april 2019
Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 24: Handhaving en toezicht ministerie van
IenW - 32861-46
Agenderen voor het algemeen overleg Toezicht en handhaving op 28 mei 2019.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 mei 2019.
De staf biedt aan over deze beleidsdoorlichting een beknopte notitie aan te
leveren ten behoeve van de feitelijke vragenronde.

Besluit:
Besluit:
Noot:
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12.

Agendapunt:

Pilot projecten baten-lastenstelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2019
Pilot projecten baten-lastenstelsel (BLS) - 31865-132
De commissie voor Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.
I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):

Infrastructuur en mobiliteit
13.

Agendapunt:

Project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 april 2019
Project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken - 29385-99
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage tracéwetplichtige projecten 2e helft 2018 en
Jaarverslag Meerjarenprogramma Ontsnippering

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 april 2019
Voortgangsrapportage tracéwetplichtige projecten 2e helft 2018 en Jaarverslag
2018 Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) - 35000-A-91
Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 13 juni 2019.

Besluit:

15.

16.

17.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over vliegveiligheid en
vogelaanvaringen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 april 2019
Antwoorden op vragen commissie over vliegveiligheid en vogelaanvaringen 31936-588
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

Agendapunt:

Diverse onderwerpen luchtvaart

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019
Diverse onderwerpen luchtvaart - 31936-590
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

Agendapunt:

Startbeslissing Luchtruimherziening

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019
Startbeslissing Luchtruimherziening - 2019Z08211
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.
DEF

Agendapunt:

Voortgang programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019
Voortgang programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid - 31936-589
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 25 april 2019.

Besluit:

18.

Besluit:
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Water en milieu
19.

Agendapunt:

Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019
Tweede evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium - 30862-112
Agenderen voor het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

Besluit:

20.

21.

22.

Agendapunt:

Reactie op het bericht dat ballonnen de meeste sterfte onder zeevogels
veroorzaken

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht dat ballonnen de meeste
sterfte onder zeevogels veroorzaken - 30872-229
Agenderen voor het algemeen overleg Water op 20 juni 2019.

Agendapunt:

Stand van zaken olievlek op de Noordzee

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 april 2019
Stand van zaken olievlek op de Noordzee - 33450-57
Agenderen voor het algemeen overleg Wadden op 26 juni 2019.

Agendapunt:

Emissies onder het NEC-programma in 2017

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 9 april 2019
Emissies onder het NEC-programma in 2017 - 30175-336
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 12 september 2019.
LNV

Agendapunt:

Proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 9 april 2019
Proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS - 28089-122
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 12 september 2019.

Besluit:

23.

Besluit:

24.

Agendapunt:

Onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van
MSC Zoe voor de ecologie in de Waddenzee

Zaak:

Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J.
Schouten - 29 maart 2019
Onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van het
schip MSC Zoe voor de ecologie in de Waddenzee - 29684-167
Agenderen voor het plenaire debat over vervuiling van de Waddenzee als
gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip.

Besluit:
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25.

26.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek inzake de omstreden afvalberg van Tata Steel

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht ‘Deze omstreden
afvalberg van Tata Steel mag van de provincie toch blijven liggen. Bewoners
maken zich zorgen’ - 29826-117
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 5 juni 2019.

Agendapunt:

Accountantsrapport Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 april 2019
Accountantsrapport bij de 15de voortgangsrapportage van het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-44
Agenderen voor de feitelijke vragenronde op 14 mei 2019 over het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Stand van zaken invoering verbod varend ontgassen binnenvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 april 2019
Stand van zaken invoering verbod varend ontgassen binnenvaart - 31409-226
Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 29 mei 2019.

Besluit:

Europa
28.

Agendapunt:

EU-voorstellen week 13-15

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 18 april 2019
EU-voorstellen week 13-15 - 2019Z08121
Besloten conform onderstaande voorstellen.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

29.

• Raadpleging: Evaluation of European Marine Observation and Data Network
Voorstel: Ter informatie.
• Raadpleging: Digital tools for inland waterway transport legislations
Voorstel: Ter informatie.
• Mededeling: Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2019: een
Europa dat zijn burgers beschermt en hun levenskwaliteit verbetert COM (2019)
149
Voorstel: BNC-fiche afwachten.
EU

Agendapunt:

Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers van 26
en 27 maart 2019 te Boekarest

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019
Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers van 26 en 27
maart 2019 te Boekarest - 21501-33-761
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 22 mei 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
30.

Agendapunt:

Invulling moties en toezegging uit het VSO Certificering zeeschepen
d.d. 4 april 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2019
Invulling moties en toezegging uit Verslag Schriftelijk Overleg Certificering
zeeschepen van 4 april 2019 - 31409-227
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Certificering zeeschepen op 23
april 2019.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Beleidsregel toelating bijzondere bromfietsen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2019
Beleidsregel toelating bijzondere bromfietsen - 29398-680
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Stint op 16 april 2019.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg OV en taxi van
21 maart 2019 (eerste termijn)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 12 april 2019
Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg OV en taxi van 21
maart 2019 (eerste termijn) - 31521-108
Reeds behandeld bij het VAO Openbaar vervoer en taxi van 18 april 2019.

Besluit:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
33.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces
23-04-2019 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Certificering zeeschepen
24-04-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Inhoudelijke reactie op
petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen
24-04-2019 12.00 - 14.00 Gesprek met ORS-voorzitter dhr. Alders over het
besluitvormingsproces inzake Schiphol
24-04-2019 14.00 - 15.30 Technische briefing Initiatiefnota’s “Droge voeten”
en “Veen red je niet alleen” van de Leden Bromet (GL) en De Groot (D66)
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart*
25-04-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel
22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's*
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad
d.d. 20 - 21 mei 2019*
14-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen 15e Voortgangsrapportage
van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma
14-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
20-05-2019 10.00 - 14.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat (ter voorbereiding op
het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen)
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019*
23-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen 2018, de
rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten*
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving*
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
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13-06-2019 13.00 - 18.00
19-06-2019 14.30 - 17.30
20-06-2019 10.00 - 14.00
20-06-2019 14.30 - 17.30
26-06-2019 13.00 - 16.00
27-06-2019 10.00 - 13.00
Waterstaat*
27-06-2019 12.00 - 12.00
d.d. 11 en 12 juli 2019*
01-07-2019 10.30 - 17.00
“Veen red je niet alleen”

Algemeen overleg MIRT
Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
Algemeen overleg Water*
Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
Algemeen overleg Wadden
Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en
Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad
Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en

*Ten behoeve van deze activiteit zal een
stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor
gebruik door fracties.

34.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
4. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (minister en
staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8
maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
30. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
27 november 2018
39. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van
291 containers door een vrachtschip (minister IW, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 15 januari 2019
56. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister IW)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van
12 februari 2019
73. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity
van vitale waterwerken (minister IW)
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in de regeling van werkzaamheden
van 28 maart 2019
92. Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke
kosten van een ICT-project bij het CBR (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 17 april 2019
93. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister IW,
minister JV)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van
werkzaamheden van 18 april 2019
Besluit: De commissie geeft ter vergadering aan het debat op 92 (ICT-project
CBR) met enige spoed te willen voeren.
Dertigledendebatten
20. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
(staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden
van 30 oktober 2018
39. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het
spoornetwerk (staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 15 januari 2019
44. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing
voor vrachtwagens (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 24 januari 2019
57. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau
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Rijvaardigheidsbewijzen (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
12 februari 2019
59. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in
geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister IW, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 12 februari 2019
65. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister IW, minister
VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 5 maart 2019
NB: Het lid Van Brenk (50PLUS) heeft een dertigledendebat ingetrokken.
VAO's
VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
VAO Duurzame luchtvaart, aangevraagd door het lid Paternotte (D66)

35.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering
1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 24-04-2019 heeft de commissie dit wetsvoorstel aangemeld voor plenaire
behandeling
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale
burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking
van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 15-04-2019 heeft de Kamer de nota n.a.v. het verslag ontvangen
6. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op
10-04-2019, 35188

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 5 oktober 2018
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de
beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen
(Aanvullingswet geluid Omgevingswet) - 35054
Aanmelden voor plenaire behandeling.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 april 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35054-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 23 april 2019
Nota van wijziging - 35054-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
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Rondvraag
36.

Agendapunt:

Uitgewerkt programmavoorstel van het lid Van Raan (PvdD), in
samenwerking met het lid Bruins (CU), voor het rondetafelgesprek
Effecten van luchtvaart op de natuur

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) 23 april 2019
Voorstel Van Raan (PvdD) voor RTG Effecten van luchtvaart op de natuur 2019Z08366
Conform het onderstaande voorstel. De leden Van Raan, Dik-Faber, Kröger en
Laçin zullen deelnemen aan dit rondetafelgesprek.

Besluit:
Noot:

Datum: donderdag 16 mei 2019 van 15.00 tot 17.00 uur
Scope: effecten op de natuur in den brede:
- Geluid/verstoring van de stilte;
- Emissie van stikstof en andere schadelijke stoffen (bv. ultrafijnstof);
- Visuele effecten/lichtvervuiling.
Doel: In kaart brengen van de effecten van de luchtvaart op de natuur en de
kennis bij de commissie in dezen vergroten alsook nagaan of er mogelijkheden
zijn eventuele schadelijke effecten te mitigeren.
Programma:
Blok 1: stikstof en flora, fijnstof en luchtkwaliteit
• Kees Bastmeijer, Tilburg University
• Valentijn Wösten, Wösten juridisch advies
• Michiel Wallis de Vries, Vlinderstichting
• Petra Souwerbren, Gelderse Natuur- en Milieufederatie
• Anne Knol, Milieudefensie
Blok 2: fauna en stilte
• Leon Adegeest, HoogOverijssel
• Maarten Loonen, Rijksuniversiteit Groningen
• Kees de Pater, Vogelbescherming
• Peter van Poelgeest, Duurzaam Fauna advies
• Dick Bal, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• Nader te bepalen vertegenwoordiger van Natuurmonumenten
37.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de staatssecretaris te
verzoeken om een schriftelijke toelichting op de toepassing van het
reisverbod in het openbaar vervoer binnen de bestaande wet- en
regelgeving

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst (PVV)
- 23 april 2019
Voorstel Van Aalst (PVV) om brief over de toepassing van het reisverbod
openbaar vervoer - 2019Z08399
Conform voorstel.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Noot:

Voorstel van het lid Kröger om de stukken over de
verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad, het selectiviteitsbeleid
Schiphol-Lelystad en de vijf studies luchtvaart af te voeren van de
agenda van het algemeen overleg Luchtvaart en te agenderen voor een
nieuw algemeen overleg na het meireces
Besluit: Conform voorstel met dien verstande dat het algemeen overleg
Luchtvaart van 25 april 2019 met een uur zal worden ingekort.

10

39.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Schonis (D66) om de staatssecretaris om een brief
te verzoeken over de voorgenomen nieuwbouw en verbetering van
stations door ProRail

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A.J. Schonis (D66)
- 24 april 2019
Voorstel van het lid Schonis (D66) om een brief te ontvangen over de
financiering van de plannen van ProRail ter verbetering van stations 2019Z08467
Conform voorstel met dien verstande dat in het verzoek ook de financiering van
dit voornemen wordt opgenomen.

Besluit:

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2018A03990
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