Den Haag, 26 april 2012

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Volgcommissie(s):

DEF
ELI
EU
I&M
RU

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 april 2012

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

18
4, 41
35, 36, 38, 39
37
33

Brievenlijst
1. Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2. Agendapunt:
Noot:

3. Agendapunt:
Zaak:
Besluit:

4. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Uitnodigingen werkbezoeken
Besluit: naar aanleiding van de annulering van het werkbezoek Asbest, d.d. 13
april 2012, wordt besloten om voorlopig geen werkbezoeken meer te brengen in
commissieverband. (Toekomstige) Uitnodigingen voor werkbezoeken worden tot
nader order overgelaten aan individuele leden / fracties.

Geannuleerd werkbezoek Asbest d.d. 13 april 2012
Overig - adjunct-griffier, A.W. Westerhoff - 12 april 2012
Programma werkbezoek Asbest - 2012Z07681
Naar aanleiding van de annulering van dit werkbezoek wordt besloten om
voorlopig geen werkbezoeken meer te brengen in commissieverband.
Uitnodigingen voor werkbezoeken worden tot nader order overgelaten aan
individuele leden / fracties.

Uitnodiging Randstad Waterbaan en meerdere organisaties voor congres
"Duurzaam economisch gebruik van binnenlandse vaarwegen" d.d. 31 mei
2012
Brief derden - Randstad Waterbaan te Utrecht - 13 april 2012
Uitnodiging Randstad Waterbaan en meerdere organisaties voor congres
"Duurzaam economisch gebruik van binnenlandse vaarwegen" d.d. 31 mei 2012 2012Z08018
Overlaten aan individuele leden / fracties.
ELI

5. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

6. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

7. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

8. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Noot:

Uitnodiging RONA voor werkbezoek aan IJssellijn, Twentelijn en
Twentekanaallijn
Brief derden - Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) te Bathmen - 9
april 2012
Uitnodiging RONA voor werkbezoek aan IJssellijn, Twentelijn en
Twentekanaallijn - 2012Z07359
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Provincie Zeeland voor Statendag i.h.k.v. de Zuidwestelijke
Delta d.d. 15 juni 2012
Brief derden - Provincie Zeeland te Middelburg - 16 april 2012
Uitnodiging Provincie Zeeland voor Statendag i.h.k.v. de Zuidwestelijke Delta
d.d. 15 juni 2012 - 2012Z08097
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Provincie Flevoland en gemeente Lelystad voor werkbezoek aan
Lelystad Airport
Brief derden - Provincie Flevoland te Lelystad - 18 april 2012
Uitnodiging Provincie Flevoland en gemeente Lelystad voor werkbezoek aan
Lelystad Airport - 2012Z08378
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Inventarisatie voorstellen buitenlandse werkbezoeken in commissieverband
Overig - adjunct-griffier, A. van Eck - 11 april 2012
Emailprocedure: inventarisatie voorstellen buitenlandse werkbezoeken in
commissieverband - 2012Z07647
De ingediende voorstellen voor buitenlandse werkbezoeken aanhouden tot na de
verkiezingen.
De volgende voorstellen voor een buitenlands werkbezoek zijn ingediend:
- Van het lid Leegte (VVD) een bezoek aan Finland in het kader van
duurzaamheid/biomassa.
- Van het lid Graus (PVV) een bezoek aan de haven van Hamburg.
- Van het lid Graus (PVV) een bezoek aan één van de drie andere grote
luchthavens.
- Van het lid Haverkamp (CDA) een bezoek aan Zwitserland om de situatie op het
spoor te bekijken.
- Van het lid Van Veldhoven (D66), mede namens het lid Dikkers (PvdA) een
bezoek op het gebied van palmolie en duurzaam hout.
- Van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) een bezoek aan Griekenland in het
kader van de impact van de schuldencrises op het milieu 1)
Er staat nog een uitnodiging van het parlement van de Duitse deelstaat NordrheinWestfalen voor een tegenbezoek na twee eerdere bezoeken van de NordrheinWestfaalse delegatie aan Nederland.
Uw commissie beschikt over een eigen budget voor het maken van buitenlandse
reizen. Voor 2012 is een bedrag van circa 40.000 euro beschikbaar.
1) zie een bij het voorstel bijgevoegd
artikel: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3182725/2012/02/15/
Grieks-reddingsplan-slecht-voor-milieu.dhtml
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9. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Noot:

10. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

11. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

12. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Starthandeling aanleg A4 Delft - Schiedam
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 18 april 2012
Starthandeling aanleg A4 Delft - Schiedam - 2012Z08393
Overlaten aan individuele leden / fracties.
De minister nodigt de Kamer met deze brief uit om op donderdag 26 april 2012
van 8:45 uur t/m 11:45 uur aanwezig te zijn bij de officiële starthandeling van de
aanleg van de A4 Delft-Schiedam.

Uitnodiging VolkerRail Nederland, namens ondernemingsraden
vertegenwoordigd in POR, voor gesprek over de ontwikkelingen in de
spoorbranche d.d. 21 mei 2012
Brief derden - VolkerRail Nederland te Vianen - 18 april 2012
Uitnodiging VolkerRail Nederland, namens ondernemingsraden
vertegenwoordigd in POR, voor gesprek over de ontwikkelingen in de
spoorbranche d.d. 21 mei 2012 - 2012Z08492
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Safety Lights om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur
en Milieu over oplossingen voor de meeste verkeersongelukken
Brief derden - Safety Lights te Sprang-Capelle - 18 april 2012
Verzoek Safety Lights om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en
Milieu over oplossingen voor de meeste verkeersongelukken - 2012Z08499
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Waterschap Veluwe voor de opening
rioolwaterzuiveringsinstallatie met Nereda-technologie d.d. 8 mei 2012
Brief derden - Waterschap Veluwe te Apeldoorn - 23 april 2012
Uitnodiging Waterschap Veluwe voor de opening rioolwaterzuiveringsinstallatie
met Nereda-technologie d.d. 8 mei 2012 - 2012Z08795
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Wetgeving
13. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit capaciteitsverdeling
hoofdspoorweginfrastructuur
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 1 november 2011
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit capaciteitsverdeling
hoofdspoorweginfrastructuur - 29893-125
Voor kennisgeving aangenomen.
Met dit besluit komt de commissie terug op een eerder besluit, genomen tijdens de
procedurevergadering d.d. 1 februari 2012, om de behandeling van het
ontwerpbesluit af te ronden met een VSO plenair.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-
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Besluit:

14. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Besluit:
Besluit:
Besluit:

15. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

16. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Maas Geesteranus - 24 januari 2012
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van
het besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur - 29893-128
Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2011 en van de suppletoire begrotingen
samenhangende met de Voorjaarsnota
Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, G.A. Verbeet (PvdA) - 23 maart 2012
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2011 - 31428-5
Agenderen voor inbreng feitelijke vragen inzake de jaarverslagen Infrastructuur
en Milieu en Infrastructuurfonds 2011, de rapporten van de Algemene
Rekenkamer (aan zowel de Algemene Rekenkamer als de minister van
Infrastructuur en Milieu) en de slotwetten vaststellen op woensdag 30 mei 2012 te
12.00 uur, en zowel de minister van Infrastructuur en Milieu als de Algemene
Rekenkamer verzoeken de antwoorden uiterlijk op 8 juni aan de Kamer te doen
toekomen
Het BOR verzoeken een notitie te schrijven over de Jaarverslagen Infrastructuur
en Milieu en Infrastructuurfonds 2011
Een wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK plannnen medio
juni 2012
Agenderen voor de inbreng feitelijke vragen inzake de suppletoire begrotingen
Infrastructuur en Milieu en het Infrastructuurfonds - samenhangende met de
Voorjaarsnota - vaststellen op woensdag 13 juni 2012 te 12.00 uur en de minister
van Infrastructuur en Milieu verzoeken de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni
te 12.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet luchtvaart met
betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke
ordening op Nederlandsgrondgebied (Beperkingengebied buitenlandse
luchthaven)
Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 17
april 2012
Tweede nota van wijziging - 31898-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel is reeds geruime tijd geleden aangemeld voor plenaire
behandeling. Behandeling van het wetsvoorstel is (onder voorbehoud) voorzien in
de week van 22, 23 en 24 mei (week 21).
De nota van wijziging bevat enkel een herstel van een verschrijving.

Wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen
van bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
Vuurwerkbesluit)
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 april
2012
Wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van
bestuur (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Vuurwerkbesluit) 33000-XII-129
Voor kennisgeving aannemen.
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Zaak:
Besluit:

Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 maart 2012
Achtergrondinformatie t.a.v. nahangprocedures - 2012Z04767
Ter informatie.

Algemeen

Geen agendapunten
Mobiliteit/Transport
17. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Noot:

Spooragenda
Parlementair onderzoeksrapport - Voorzitter van de tijdelijke commissie
onderhoud en innovatie spoor, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 februari 2012
Aanbieding van het eindrapport van het Parlementair onderzoek Onderhoud en
innovatie spoor - 32707-8
De commissie wenst de plenaire behandeling van het rapport van de tijdelijke
commissie onderhoud en innovatie spoor op 22 en 23 mei te handhaven, evenals
de behandeling van datzelfde rapport in een nog te plannen algemeen overleg met
de minister.
De minister verzoeken om te reageren op het rapport van de tijdelijke commissie
onderhoud en innovatie spoor en om in deze reactie tevens de plenaire
beraadslaging over dit rapport te betrekken.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 april 2012
Beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet - 22026-360
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Dit betreft het definitieve beleidsvoornemen ten aanzien van het hoofdrailnet. Op
grond van het vierde lid van artikel 66 van de Wet personenvervoer 2000 geldt
een voorhangbepaling met een wettelijke termijn van 30 dagen. De minister geeft
in onderhavige brief echter aan dat de de genoemde
voorhangtermijn wordt verlengd tot en met het overleg met de Kamer.
De minister verzoeken om aan te geven wat de consequenties zouden zijn van een
eventueel door de Kamer controversieel verklaren van het beleidsvoornemen ten
aanzien van het hoofdrailnet en de minister tevens vragen wat de opties zijn
indien de Kamer zou besluiten het genoemde beleidsvoornemen controversieel te
verklaren, zoals het met een half jaar verlengen van de lopende concessie.
om een beeld te schetsen van de opties in dit kader, zoals het met een half jaar
verlengen van de lopende concessie.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 april 2012
Verslag van een schriftelijk overleg over het beleidsvoornemen inzake de
vervoerconcessie voor het hoofdrailnet vanaf 2015 - 22026-361
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 20 april 2012
Uitstel reactie op brieven van FNV Spoor en Personeel Keyrail m.b.t. concessie
voor Betuweroute en Goederenloket 2013 - 22589-312
Voor kennisgeving aangenomen.
Dit betreft een procedurebriefje: de minister geeft aan de standaard termijn van
drie weken voor beantwoording niet te halen, omdat zij de uitkomsten van het
gesprek met Keyrail wil betrekken in haar reactie.
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Zaak:

Besluit:
Besluit:
Noot:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 april 2012
Verslag van een schriftelijk overleg over het Vervoerplan 2012 van NS en het
Beheerplan 2012 van ProRail - 2012Z08234
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Over handhaving of splitsing van het verzamel algemeen overleg spoor wordt
tijdens de volgende procedurevergadering een besluit genomen.
Op de agenda voor het verzamel algemeen overleg spoor staan voorlopig de
volgende brieven, ingedeeld op cluster:
Cluster railveiligheid
• Basisnet Spoor - 30373-43 - Brief minister IM d.d. 16-08-2011
• Trendanalyse railveiligheid 2010 - 29893-121 - Brief minister IM d.d. 30-062011
• Railveiligheid - 29893-120 - Brief minister IM d.d. 20-06-2011
• Voortgang van de implementatie van Automatische Trein Beïnvloeding
Verbeterde versie (ATB-Vv) en de effectiviteit van ATB-Vv - 29893-126 - Brief
minister IM d.d. 11-11-2011
• Nadere informatie over back-up-mogelijkheden voor relaiskasten - 29984-266 Brief minister IM d.d. 24-05-2011
• Antwoorden op de tweede lijst van vragen inzake de spoorwegovergang en
inhaalsporen in Bilthoven 29893-122 - Brief minister IM d.d. 29-06-2011
• Onderzoek gevaarlijke stoffen op emplacementen - 30373-44 - Brief minister IM
d.d. 13-09-2011
• Aanbieding afschrift van de reactie op het onderzoeksrapport van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de treinbotsing nabij Barendrecht op
24 september 2009 - 29893-124 - Brief minister IM d.d. 11-10-2011
• Reactie op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake treinongeval
Stavoren dd. 25 juli 2010 - 29893-127 - Brief regering d.d. 29-11-2011
Cluster snelheidsverhoging op het spoor
• Nadere informatie over snelheidsverhoging op het spoor - 29984-236 - Brief
minister IM d.d. 27-10-2010
• Snelheidsverhoging naar 160 km/u op het bestaande spoorwegnet - 29984-165 Brief IM d.d. 03-02-2009
• Onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u - 29984-206 Brief IM d.d. 25-11-2009
Cluster winterweer
• Infrastructuur- en wisselstoringen tijdens de winter - 29984-299 - Brief minister
IM d.d. 12-03-2012
• Reactie op verzoek Van Gent over de grote verstoring van het treinverkeer in de
Randstad - 29984-301 –Brief minister IM d.d. 05-04-2012
Cluster overig
• Vervoerplan 2012 van NS en het Beheerplan 2012 van ProRail - 29984-298 Brief minister IM d.d. 09-03-2012
• Internationale benchmark 2011 ProRail - 29984-273 - Brief minister IM d.d. 2510-2011
• Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg inzake HSA van 15 februari
2012 over conclusies externe toetsing - 22026-355 - Brief minister IM d.d. 01-032012
• Voortgang Betuweroute - 22589-311 - Brief minister IM d.d. 12-03-2012
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18. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

19. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

20. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

21. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Noot:

Jaarverslag Alderstafel Schiphol met tussentijdse evaluatie experiment
NNHS en monitorrapportage Q1
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 april
2012
Jaarverslag Alderstafel Schiphol met tussentijdse evaluatie experiment NNHS en
monitorrapportage Q1 - 29665-175
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 19 april 2012
DEF

Stand van zaken over de projectorganisatie Nationale Data Openbaar
Vervoer
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 10 april 2012
Stand van zaken over de projectorganisatie Nationale Data Openbaar Vervoer 31305-200
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer
De brief stond gepland voor het algemeen overleg Openbaar Vervoer van 25 april
2012. Dit algemeen overleg is, gezien de ontstane politieke situatie, tot nader
order uitgesteld.

Voortgangsrapportage over het Fonds Eenmalige Bijdrage NS (FENS) over
het vierde kwartaal van 2011
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 april 2012
Voortgangsrapportage over het Fonds Eenmalige Bijdrage NS (FENS) over het
vierde kwartaal van 2011 - 29984-302
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.
De voortgangsrapportage stond gepland voor het algemeen overleg Openbaar
Vervoer van 25 april 2012. Dit algemeen overleg is, gezien de ontstane politieke
situatie, tot nader order uitgesteld.

Stand van zaken aanbestedingen openbaar vervoer in de G3
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 april 2012
Stand van zaken aanbestedingen openbaar vervoer in de G3 - 23645-498
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg openbaar vervoer.
In de brief geeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan dat de Stadsregio
Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden conform planning het busvervoer
openbaar aanbesteden per 1 januari 2013. De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft
gekozen voor openbare aanbesteding van de multimodale concessie
(bus/tram/metro). Gezien de omvang van deze (multimodale) concessie, heeft de
minister SRA tijdelijke ontheffing verleend van de aanbestedingsplicht per 1
januari 2013. De planning van SRA is om de multimodale concessie op uiterlijk
15 september 2013 te verlenen. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst
(tussen minister en SRA), met daarin ook een boetebeding, mocht SRA 15
september 2013 niet halen.
De brief stond gepland voor het algemeen overleg Openbaar Vervoer van 25 april
2012. Dit algemeen overleg is, gezien de ontstane politieke situatie, tot nader
order uitgesteld.
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22. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

23. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Noot:

24. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Rapportage kwartiermaker Meijdam t.a.v. permanente structuur en
positionering TLS
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 april 2012
Rapportage kwartiermaker Meijdam t.a.v. permanente structuur en positionering
TLS - 23645-499
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Openbaar Vervoer.
De brief en de rapportage stonden gepland voor het algemeen overleg Openbaar
Vervoer van 25 april 2012. Dit algemeen overleg is, gezien de ontstane politieke
situatie, tot nader order uitgesteld.

Aanduiding maximumsnelheid op woonerf
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 april 2012
Aanduiding van de maximumsnelheid op een woonerf - 29398-323
Voor kennisgeving aangenomen.
Ter voldoening van een toezegging heeft de minister een wijziging van de
Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens ondertekend waardoor het
mogelijk wordt de aanduiding '15' te plaatsen op bord A1 (maximumsnelheid)
zodat op woonerven de maximumsnelheid kan worden aangegeven.

Cijfers verkeersdoden 2011
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 april 2012
Cijfers verkeersdoden 2011 - 29398-322
Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid van twee
uur voor het zomerreces.

Infrastructuur
25. Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Behandeling van de projecten uit het MIRT-Projectenboek
De minister van I&M heeft de Kamer tijdens het notaoverleg MIRT van 12
december 2011 geinformeerd over het feit dat zij vanaf 2012 eens per
jaar bestuurlijke overleggen zal voeren in het kader van het MIRT, in plaats van
twee keer per jaar zoals gebruikelijk was (zie het bijgevoegde verslag van dat
notaoverleg). De Kamer zal dus geen brief ontvangen over de uitkomsten van de
bestuurlijke overleggen MIRT.
Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, J.F.
Snijder-Hazelhoff (VVD) - 31 januari 2012
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het MIRT 2012Z08298
De minister rappelleren op haar toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg MIRT
van 12 december 2011, dat zij de Kamer in januari 2012 zal informeren over de
prioritering van projecten in het MIRT. De minister tevens verzoeken om de
Kamer per prioritair MIRT-project te informeren over de stand van zaken.
Een algemeen overleg MIRT inplannen op 28 juni 2012 te 11.00 - 16.00 uur.
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26. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Beantwoording aanvullende vragen t.b.v. de tweede termijn van het AO over
de Nieuwe Westelijke Oeververbinding
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 april 2012
Beantwoording aanvullende vragen t.b.v. de tweede termijn van het AO over de
Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 32598-10
Is reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Nieuwe Westelijke
Oeververbinding (NWO) (tweede termijn) d.d. 19 april 2012.
Er wordt afgezien van het verzoek aan de Voorzitter van de Kamer om vóór het
meireces een VAO over dit onderwerp in te plannen.

Ruimte
27. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:

Noot:

Notaoverleg Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte d.d. 24 mei 2012
Stafnotitie - adjunct-griffier, M.Y. Israel - 13 april 2012
Spreektijdenverdeling notaoverleg Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte d.d. 24
mei 2012 - 2012Z07865
Het vaststellen van een spreektijdenverdeling voor het notaoverleg over de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, is aan de orde indien wordt besloten dat
het notaoverleg doorgang vindt. Bij de volgende procedurevergadering wordt
daarover een besluit genomen.
• Omdat de onderhavige structuurvisie is vastgesteld conform de Wet
ruimtelijke ordening en tekstwijzigingen op een vastgestelde
structuurvisie niet mogelijk zijn, worden de leden verzocht terughoudend
te zijn met het indienen van amenderende moties.
• Reguliere moties kunnen wel worden ingediend, omdat het accent van het
notaoverleg ligt op de wijze waarop de structuurvisie wordt uitgevoerd.
2.3, 4e lid van de Wro: Met verwezenlijking van de structuurvisie wordt niet
eerder een aanvang gemaakt dan acht weken nadat Onze Minister of Onze
Minister wie het aangaat haar aan de Staten-Generaal heeft toegezonden. Indien
door of namens een der Kamers der Staten-Generaal binnen acht weken na
toezending van de structuurvisie te kennen wordt gegeven dat zij over de visie in
het openbaar wil beraadslagen wordt met verwezenlijking van de structuurvisie
niet eerder een aanvang gemaakt dan zes maanden na die toezending, dan wel
indien de beraadslagingen op een eerder tijdstip zijn beëindigd, na die
beraadslagingen. Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat stelt de StatenGeneraal schriftelijk op de hoogte van de gevolgtrekkingen die hij voor het
nationaal ruimtelijk beleid aan de beraadslagingen verbindt.

Zaak:

Besluit:

PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus - 13 maart 2012
Definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) - 32660-50
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
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Milieu
28. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Noot:

29. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

30. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

31. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Toezeggingen over verpakkingen van AO Afval en Grondstoffen op 27 maart
2012
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 april
2012
Toezeggingen over verpakkingen gedaan tijdens het algemeen overleg inzake
Afval en Grondstoffen op 27 maart 2012 - 28694-92
Desgewenst betrokken bij het VAO Grondstoffen en afval d.d. 12 april 2012
Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval, d.d. 7 juni 2012
Op 25 april 2012 is gestemd over de moties ingediend in het VAO Grondstoffen
en Afval d.d. 12 april 2012.

Reactie op verzoek Klaver over de situatie m.b.t. het Besluit Risico's Zware
Ongevallen (BRZO) bij het bedrijf Odfjell na nieuwe incidenten
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 april
2012
Reactie op verzoek Klaver over de situatie m.b.t. het Besluit Risico's Zware
Ongevallen (BRZO) bij het bedrijf Odfjell na nieuwe incidenten - 26956-122
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Risicobeleid en externe
veiligheid.

Reactie op verzoek Holtackers om informatie van de NVOE over buiten
gebruik stellen van bodemenergiesystemen
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 17 april 2012
Reactie op het verzoek van het lid Holtackers om informatie van de NVOE over
het buiten gebruik stellen van bodemenergiesystemen - 29383-195
Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek Van Tongeren over het bericht dat het toezicht op
chemiebedrijven in geding komt door geldproblemen
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 april
2012
Reactie op verzoek Van Tongeren over het bericht dat het toezicht op
chemiebedrijven in geding komt door geldproblemen - 26956-123
Voor kennisgeving aangenomen.
Tijdens het AO Externe veiligeid van 6 maart 2012 heeft de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu toegezegd de Kamer voor de zomer een overzicht te
zullen sturen van -ondermeer - de integrale kosten van toezicht,
vergunningverlening en handhaving. Het lid Van Tongeren heeft op 22 maart j.l.
aangegeven het betreffende overzicht al binnen een maand te willen ontvangen. In
de brief geeft de staatsecretaris aan dat dit niet haalbaar is en dat hij alle tijd die
tot de zomer beschikbaar is, nodig heeft.
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32. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Afschrift van het antwoord aan de gemeente Kapelle betreffende het antihagelkanon
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 april
2012
Afschrift van het antwoord aan de gemeente Kapelle betreffende het antihagelkanon - 2012Z08422
Voor kennisgeving aangenomen.

Water
33. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

34. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 21 Zandmaas en Grensmaas
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 18 april
2012
Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 21 Zandmaas en Grensmaas 18106-212
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 mei 2012 te
12.00 uur.
RU

Afschrift van brief aan VNG over aanbod Aqua Nederland bij inventarisatie
natte koeltorens i.v.m. legionellapreventie
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 19 april
2012
Afschrift van brief aan VNG over aanbod Aqua Nederland bij inventarisatie natte
koeltorens i.v.m. legionellapreventie - 26442-55
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg waterkwaliteit.
De verwachting is dat de staatssecretaris de Kamer in mei 2012 de
monitoringsrapportage "Water in beeld" zal doen toekomen. Daarin zal onder
andere informatie zijn opgenomen over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.
Na ontvangst van die rapportage kan het algemeen overleg worden gepland. Voor
de monitoringsrapportage Water in beeld van vorig jaar wordt verwezen naar
Kamerstuk 27625-193.
Voor het nog te plannen algemeen overleg Waterkwaliteit zijn eveneens de
volgende brieven geagendeerd:
• Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010" - Brief
regering d.d. 11-01-2012 - 27625-254
• Gemeentelijke aanpak natte koeltorens in verband met legionellapreventie
- Brief regering d.d. 11-01-2012 - 26442-53
• Fiche: richtlijn prioritaire stoffen waterbeleid - Brief regering d.d. 09-032012 - 22112-1377
Overigens heeft de commissie al eerder besloten om de Unie van Waterschappen
te verzoeken in samenwerking met VEWIN een masterclass te organiseren
voorafgaand aan dit algemeen overleg .
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Europa
35. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

36. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Fiche: Mededeling verbetering tenuitvoerlegging en handhaving van EUmilieumaatregelen
Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 13
april 2012
Fiche: Mededeling verbetering tenuitvoerlegging en handhaving van EUmilieumaatregelen - 22112-1394
Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 juni 2012
In de aanloop naar de publicatie van het 7e EU Milieu Actie Programma (MAP)
aan het einde van dit jaar, heeft de Europese Commissie een mededeling
uitgebracht over de verbetering van de uitvoering en handhaving van EUmilieumaatregelen. Dit onderwerp zal naar verwachting een van de hoofdthema's
van het 7e MAP zijn. De Milieuraad van juni zal raadsconclusies aannemen om de
Commissie een aantal uitgangspunten voor de uitwerking van dit onderwerp in het
7e MAP mee te geven. De voorstellen die de Commissie doet betreffen onder
andere het verbeteren van kennis en informatie-uitwisseling over uitvoering, het
versterken van handhaving en klachtenafhandeling en het verbeteren van toegang
tot de rechter. Volgens de Europese Commissie kan volledige uitvoering van EUmilieuwetgeving honderdduizenden nieuwe banen opleveren. Deze analyse is
verder uitgewerkt in het op 17 april verschenen EU initiatief voor banenrijk
herstel uit de economische crisis, waarbij de Commissie een analyse heeft
uitgevoerd van het banenpotentieel van de groene economie.
Uit het fiche blijkt dat de Nederlandse regering in hoofdlijnen de visie van de
Europese Commissie steunt en positief is over versterking van informatieuitwisseling en samenwerking. De regering is van mening dat handhaving een
nationale bevoegdheid is en moet blijven en bekijkt voorstellen voor een
versterkte Europese samenwerking op dit terrein kritisch. Daarnaast zijn
coherentie en consistentie van regelgeving en administratieve lasten belangrijke
criteria waaraan de regering de uitwerking van de voorstellen zal toetsen.
EU

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda
Informele Milieuraad 18 – 19 april 2012
Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 17 april
2012
Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda
Informele Milieuraad 18 – 19 april 2012 - 21501-08-424
Voor kennisgeving aangenomen.
De staatssecretaris van IenM geeft in zijn antwoord aan dat hij de vragen over
Rio+20 pas kan beantwoorden in een brief van de stas BuZa en hemzelf,
die medio mei aan de Kamer zal worden gestuurd (eerder toegezegd in april).
Door het lid Ouwehand (PvdD) is in de regeling van werkzaamheden van 17 april
verzocht om de toegezegde brief met de Nederlandse inzet voor Rio+20 alsnog
uiterlijk in de week van 23 april aan de Kamer te sturen.
Zie ook het volgende agendapunt.
EU
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37. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

38. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

39. Agendapunt:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overdragen behandeling Rio+20 conferentie aan de vaste commissie voor
Infrastructuur en Milieu
Brief commissie - griffier, I.B. Sneep - 14 maart 2012
Overdragen behandeling Rio+20 conferentie aan de vaste commissie voor
Infrastructuur en Milieu - 2012Z05132
Voor kennisgeving aannemen. Indien woordvoerders de regering wensen aan te
spreken op de Nederlandse inzet voor Rio+20, dan dienen zij overleg te plegen
met hun collega's van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, die het
voortouw in dit dossier heeft (omdat de brief houdende de Nederlandse inzet van
de staatssecretaris BuZa zal komen).
I&M

EU-stafnotitie Inzet interparlementaire conferentie Rio+20 en 7e MAP 14-15
mei te Kopenhagen
Overig - adjunct-griffier, G. Jonk - 20 april 2012
EU-stafnotitie Inzet interparlementaire conferentie Rio+20 en 7e MAP 14-15 mei
te Kopenhagen - 2012Z08652
De inzet van de delegatie naar de interparlementaire conferentie, zoals beschreven
in de stafnotitie, is vastgesteld. In de inzet wordt tevens opgenomen het besluit
van de G-20 top te Pittsburgh (2009) over het uitfaseren van subsidies op fossiele
brandstoffen.
In uw procedurevergadering van 11 april 2012 heeft u besloten het lid Dikkers
(PvdA) naar de interparlementaire conferentie over Rio+20 en het 7e MAP af te
vaardigen. Tevens heeft u besloten dat de inzet van mevrouw Dikkers namens de
commissie I&M op een procedurevergadering zal worden vastgesteld. In de
stafnotitie vindt u een voorstel voor een inzet.
EU

Verslag van de Transportraad van 22 maart 2012
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 18 april 2012
Verslag van de Transportraad van 22 maart 2012 - 21501-33-368
Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 31 mei 2012
EU

Overig
40. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Ontbijtbijeenkomst commissie IM met wetenschappers over “Gebruik van
modellen in het toezicht op Milieuwetgeving” in het kader van de pilot
Parlement en Wetenschap d.d. 26 april 2012, 8.30 - 10.15 uur
Overig - medewerker BOR, Balster M. - 20 april 2012
Programma ontbijtbijeenkomst commissie IM met wetenschappers over “Gebruik
van modellen in het toezicht op Milieuwetgeving” in het kader van de pilot
Parlement en Wetenschap - 2012Z08636
Ter informatie. De voorzitter nodigt de leden van harte uit bij deze bijeenkomst
aanwezig te zijn.

13

Noot:

41. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

42. Agendapunt:

Zaak:
Besluit:

43. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

De volgende leden hebben zich aangemeld:
1. Snijder-Hazelhoff, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur
en Milieu (VVD)
2. Leegte (VVD)
3. Houwers (VVD)
4. Holtackers (CDA)
5. De Rouwe (CDA)
6. Paulus Jansen (SP)

Stafnotitie houdende voorstel tot organiseren technische briefing door
Planbureau voor de Leefomgeving over (nog te publiceren) klimaatrapporten
Overig - griffier, I.B. Sneep - 19 april 2012
Stafnotitie houdende voorstel tot organiseren technische briefing door Planbureau
voor de Leefomgeving over (nog te publiceren) klimaatrapporten - 2012Z08581
Technische briefing organiseren waarin het Planbureau voor de Leefomgeving voorafgaand aan het AO Klimaat d.d. 29 mei 2012 - een toelichting kan geven op
een drietal rapporten op het terrein van klimaat en duurzaamheid, die de komende
periode zullen worden gepubliceerd.
ELI

Uitkomst e-mailprocedure d.d. 12 april 2012 - Inventarisatie data voor
werkbezoek aan de A2 Leidsche Rijn tunnel
Brief commissie - griffier, I.B. Sneep - 16 april 2012
Afzien werkbezoek A2 Leidsche Rijntunnel - 2012Z08071
Nadat uit de inventarisatie bleek dat drie leden belangstelling hadden, is de
minister geïnformeerd over het feit dat de commissie niet zal ingaan op de
uitnodiging voor dit werkbezoek.

Uitkomst e-mailprocedure d.d. 19 april 2012 inzake voorstel lid WiegmanVan Meppelen Scheppink om Aldersakkoord Lelystad van agenda AO
Luchtvaart 19 april te halen
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.E. Wiegman-van Meppelen
Scheppink (ChristenUnie) - 19 april 2012
Emailprocedure - voorstel lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink om
Aldersakkoord Lelystad van agenda AO Luchtvaart 19 april te halen 2012Z08447
Tijdens de e-mailprocedure d.d. 19 april 2012 is besloten het onderwerp op de
agenda van het algemeen overleg Luchtvaart te laten staan. Tijdens het algemeen
overleg heeft de staatssecretaris toegezegd de Kamer rond de zomer de
kabinetsreactie op het Aldersadvies Lelystad te zullen doen toekomen.
De commissie maakt geen specifieke afspraken over de vraag tot welk moment in
de toekomst verzoeken als de boven- en onderstaande door fracties kunnen
worden gedaan (hoe kort voorafgaand aan AO's?), maar geeft wel aan dat fracties
terughoudend dienen te zijn met doen het doen van "last minute" verzoeken.
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44. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Uitkomst e-mailprocedure d.d. 18 april 2012 - Voorstel van het lid Slob (CU)
om aanvullende vragen te stellen over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding
Overig - Tweede Kamerlid, A. Slob (ChristenUnie) - 18 april 2012
Emailprocedure - Voorstel van het lid Slob (CU) om aanvullende vragen te
stellen over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding - 2012Z08258
De aanvullende vragen zijn conform het voorstel van het lid Slob aan de minister
voorgelegd.

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

I.B. Sneep

Activiteitnummer:

2011A04942
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