Den Haag, 4 juli 2019
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging Gemeente Utrecht voor een werkbezoek 'Wonen en werken
in een bereikbaar Utrecht' op 4 oktober 2019

Zaak:

Brief derden - Gemeente Utrecht te Utrecht - 26 juni 2019
Uitnodiging Gemeente Utrecht en meerdere organisaties voor werkbezoek
'Wonen en werken in een bereikbaar Utrecht' d.d. 4 oktober 2019 2019Z13621
Onder de leden commissies Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse
Zaken wordt per e-mail de belangstelling voor dit werkbezoek geïnventariseerd.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
3.

Agendapunt:

Nahang in verband met invoering E10-benzine

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 juni 2019
Nahang wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit
brandstoffen luchtverontreiniging in verband met de invoering van E10-benzine
en de informatieplicht van leveranciers van brandstoffen - 29383-330
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag
internationale burgerluchtvaart

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 29 november 2018
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op
7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de
internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) - 35100
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 juni 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35100-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Algemeen
5.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire
begroting inzake Urgenda)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 28 juni 2019
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake
Urgenda) - 35235
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 juli 2019.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Brief van de commissie Financiën over pilotprojecten baten lastenstelsel

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 20 juni 2019
Pilotprojecten verslaggevingsstelsel [aan de voorzitters van commissies DEF en
IenW] - 2019Z12749
Het lid Van Raan (PvdD) neemt deel aan een voorbereidingsgroep die zich te
zijner tijd zal buigen over deze pilot.
Op voorstel van de commissie Financiën zal de minister van IenW vanaf 2020
bij wijze van pilot in de begroting niet alleen kas-verplichtingen opnemen maar
ook baten-lasteninformatie. Dat doet zij voor twee projecten:
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid en A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda. Aan de
begroting wordt dus extra informatie toegevoegd. Ook de minister van Defensie
zal op voorstel van de commissie Financiën twee pilots uitvoeren vanaf 2020.
De commissie Financiën wil graag samen met de commissies Defensie en
IenW in 2020 tot een algeheel oordeel komen over nut en noodzaak van
(elementen van) een baten-lastenstelsel en mogelijke vervolgafspraken. De
commissie Financiën stelt ook voor te zijner tijd technische briefings voor de
commissies IenW en Defensie te organiseren over het baten-lastenstelsel.
DEF, I&W

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2019
Pilot projecten baten-lastenstelsel (BLS) - 31865-132
Betrekken bij de verdere behandeling van de pilot.
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Infrastructuur en mobiliteit
7.

8.

Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg
Vrachtwagenheffing

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 juni 2019
Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg vrachtwagenheffing
van 6 maart 2019 - 2019Z13369
Agenderen voor de plenaire begrotingsbehandeling in oktober 2019.

Agendapunt:

Data in mobiliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 juni 2019
Data in mobiliteit - 2019Z13489
Agenderen voor het in november 2019 te plannen notaoverleg MIRT.

Besluit:

9.

10.

Agendapunt:

Stafnotitie - Analyse Basisrapportage Groot project Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 1 juli 2019
Stafnotitie - Basisrapportage Groot project Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) - 2019Z13831
Conform het voorstel van de rapporteur voor het groot project PHS wordt op
hoofdlijnen ingestemd met de basisrapportage en de vragen uit de
onderliggende notitie, die namens de commissie kunnen worden gesteld aan de
staatssecretaris.

Agendapunt:

Behandeling onderwerpen op het terrein van luchtvaart

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 1 juli 2019
Stafnotitie - Behandeling onderwerpen op het terrein van luchtvaart 2019Z13827
Voortaan ook één AO Verduurzaming luchtvaart plannen in het voorjaar in
aanvulling op de halfjaarlijkse AO’s Luchtvaart.
Daarnaast niet structureel, maar op ad-hocbasis een AO Vliegveiligheid plannen
voor het kerstreces.
De brieven in de categorieën “verduurzaming luchtvaart” en “vliegveiligheid” uit
de bijlage uit deze notitie agenderen voor respectievelijk een nog te plannen AO
Verduurzaming luchtvaart in het voorjaar en een op ad-hocbasis in te plannen
AO Vliegveiligheid.
Gelet op de toevoeging van het onderwerp Lelystad aan het AO Luchtvaart van
11 september a.s. en de nu al ruim gevulde agenda, de spreektijd van dit AO
met één minuut uitbreiden tot zes minuten.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Besluit:

11.

Agendapunt:

Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit
Lelystad

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 juli 2019
Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad
- 2019Z14142
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 augustus
2019.

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Benoeming interim-voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 juni 2019
Benoeming interim-voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol - 2019Z13328
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 11 september 2019.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Toelichting op het faunabeheer rond Lelystad Airport n.a.v. de motieVan Raan over het ongeldig verklaren van het Faunabeheerplan
Flevoland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 juni 2019
Toelichting op het faunabeheer rond Lelystad Airport n.a.v. de motie van het lid
Van Raan over het ongeldig verklaren van het Faunabeheerplan Flevoland
2019-2023 - 31936-642
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 11 september 2019.

Besluit:

Water en milieu
14.

Agendapunt:

Beantwoording vragen Beleidsdoorlichting artikel 22
Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 21 december 2018
Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - 32861-42
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 4 december 2019.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

15.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen over petitie Wemos inzake hormoonverstorende
stoffen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 april 2019
Inhoudelijke reactie op petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen 32793-370
Aanmelden voor plenaire behandeling (VSO) met als eerste spreker het lid
Kröger (GL).
VWS, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

16.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 24 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 22
Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - 32861-52
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 4 december 2019.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over de inhoudelijke reactie op petitie
Wemos inzake hormoonverstorende stoffen - 32793-395
Betrekken bij de verdere behandeling van het verslag (Kamerstuk 32793, nr.
370).

Agendapunt:

Tussenrapportage onderzoek ultrafijn stof Schiphol

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 juni 2019
Tussenrapportage onderzoek ultrafijn stof Schiphol - 30175-337
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 11 september 2019.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Beantwoording commissievragen over de signaalrapportage van de ILT
inzake biodieselonderzoek door het Openbaar Ministerie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 20 mei 2019
Signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel - 35000-XII-80
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 5
september 2019.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over de signaalrapportage ILT inzake
onderzoek OM t.a.v. biodiesel - 35000-XII-85
Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 5 september 2019.
De commissie heeft besloten het algemeen overleg Duurzaam vervoer met een
uur te verlengen tot vier uur en de spreektijd met een minuut per fractie uit te
breiden.

Europa
18.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda
Milieuraad

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 24 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad
van 26 juni 2019 - 21501-08-780
Betrokken bij het VSO Milieuraad van 3 juli 2019.

Besluit:
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 11 juni 2019
Geannoteerde agenda Milieuraad van 26 juni 2019 - 21501-08-774
Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg Milieuraad op 19 juni 2019.
EZK, BuHa-OS, EU

Agendapunt:

EU-voorstellen week 24-26

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 1 juli 2019
EU-voorstellen week 24-26 - 2019Z13853
Besluiten conform onderstaande voorstellen.

Besluit:

19.

Besluit:
Noot:

• Verordening typegoedkeuring van motorvoertuigen m.b.t. emissies van lichte
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) COM (2019) 208;
Besluit: BNC-fiche afwachten.
• Verslag Bevindingen van de geschiktheidscontrole meest relevante wetgeving
inzake chemische stoffen (uitgezonderd REACH) en vastgestelde uitdagingen,
lacunes en zwakke punten;
Besluit: Ter informatie.
Volgcommissie(s):

EU

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
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20.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 26 juni 2019
Tweede nota van wijziging - 35054-8
Reeds betrokken bij het plenaire debat Aanvullingswet geluid Omgevingswet op
27 juni 2019.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Volgcommissie(s):

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
Reeds betrokken bij het plenaire debat Aanvullingswet geluid Omgevingswet op
27 juni 2019.
BiZa

Agendapunt:

Stand van zaken containers Msc Zoe

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 juni 2019
Stand van zaken containers Msc Zoe - 29684-184
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Wadden op 26 juni 2019.

Besluit:

21.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 26 juni 2019
Reactie op verzoek commissie om omzettingstabel van huidige geluidwetgeving
naar Omgevingswet - 35054-9
Reeds betrokken bij het plenaire debat Aanvullingswet geluid Omgevingswet op
27 juni 2019.

Besluit:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied
22.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten dit jaar
01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en
“Veen red je niet alleen”
03-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterwet
ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast *
11-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)
14-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verbeteringen
aansluitroutes Lelystad Airport NB: dit valt in het zomerreces
04-09-2019 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
05-09-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp Structuurvisie
MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn
11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
25-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 4 oktober 2019 *
25-09-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor *
26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
14-10-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor
ondernemers m.b.t. waterkwaliteit NB: datum gewijzigd
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Bromet (GL), Lacin (SP) en
Van Brenk (50Plus) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek dat
nog openstaat voor inschrijving
06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3
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december 2019*
04-12-2019 15.00
05-12-2019 12.00
11-12-2019 10.00
2019*
11-12-2019 14.00

- 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
- 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
- 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
- 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

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

23.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten
Debatten
24. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van
27 november 2018
44. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister IW)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van
12 februari 2019
77. 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
99. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden
van 29 mei 2019
115. Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister IW)
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de
regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
119. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister IW)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van
werkzaamheden van 26 juni 2019
Dertigledendebatten
36. 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
41. 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
52. 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
58. 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
88. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14
mei 2019
92. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot
(staatssecretaris IW, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
van 22 mei 2019
93. Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (staatssecretaris IW)
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden van 28 mei 2019 NB: het lid Wassenberg trekt dit
dertigledendebat in
98. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie
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olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister IW)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12
juni 2019
102. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het
drinkwater (minister IW, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden 25 juni 2019
VAO's/VSO's
VAO Water, aangevraagd door het lid De Groot (D66) na het zomerreces
VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces
VSO n.a.v. de petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen,
aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces
IenW-begrotingsbehandeling
Week 42 (15-16-17 okt)

24.

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 commissie een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Bij de stemming op 02-07-2019 is dit wetsvoorstel aangenomen
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale
burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 27-06-2019 heeft de commissie de nota naar aanleiding van het verslag
ontvangen
5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op
10-04-2019, 35188
Op 23-05-2019 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
6. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen
wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 04-07-2019 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden

Rondvraag
25.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GL), namens het lid Van Brenk (50PLUS),
om de minister van VWS te verzoeken om een reactie op het voorstel
van de 'breng mij terug-sticker' op medicijnverpakkingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk
(50PLUS) - 21 juni 2019
Voorstel van het lid Van Brenk (50PLUS) om de minister van VWS te verzoeken
om een reactie op het voorstel van de 'breng mij terug-sticker' op
medicijnverpakkingen - 2019Z12945
Conform voorstel.
Tijdens het algemeen overleg Water van 20 juni jl. is gesproken over
bewustwording bij consumenten met betrekking tot het terugbrengen van
medicijnen naar de apotheek, indien de consument deze niet meer zal
gebruiken. Dit met het oog op hergebruik of goede verwerking, zodat
medicijnresten niet in het milieu en water terecht komen. De minister van VWS
heeft toegezegd de Kamer een brief te sturen over verpakkingen, verspilling en
hergebruik van medicijnen. Dit onderwerp kan betrokken worden bij deze brief.

Besluit:
Noot:
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26.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om zijn rapporteurschap
voor het groot project ERTMS te beëindigen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
- 27 juni 2019
Beeindigingsbrief rapporteurschap ERTMS - 2019Z13556
De beëindiging van het ERTMS-rapporteurschap van de heer Remco Dijkstra
(VVD) is in dank bekrachtigd.

Besluit:

Zaak:
Besluit:

27.

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 1 juli 2019
Stafnotitie - Overdracht rapporteurschap ERTMS - 2019Z13826
Het lid Van Aalst (PVV) is door de commissie benoemd tot de nieuwe rapporteur
voor het groot project ERTMS. Het mandaat zal in de volgende
procedurevergadering worden vastgesteld.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing door RIVM
en TNO te organiseren over de Tussenrapportage onderzoek
ultrafijnstof Schiphol in de eerste week na het zomerreces

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 27 juni 2019
Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing door RIVM en TNO
te organiseren over de Tussenrapportage onderzoek ultrafijnstof Schiphol in de
eerste week na het zomerreces - 2019Z13656
Conform voorstel.

Besluit:

Overig (besloten)
28.

Agendapunt:

Programmavoorstel van de leden Ziengs (VVD) en Van Aalst (PVV) voor
een rondetafelgesprek 'Toegang tot ov-data' op 10 september 2019 van
16.30 tot 18.30 uur

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 1 juli 2019
Voorstel programma rondetafelgesprek Toegang tot ov-data - 2019Z13811
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Schonis (D66), Kröger (GL), Laçin
(SP) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld voor deelname.
Het programma voor dit rondetafelgesprek is vastgesteld.
Scope
Wie gaat er over de toegang tot openbaar vervoersdata (ov-data)? Kunnen ovdata worden gedeeld en zo ja met welk doel? Worden ov-data op dit moment al
gedeeld door beheerders van ov-data? Wat is de winst van het delen van ovdata voor hergebruikers en eindgebruikers? Wat zijn belemmeringen voor het
delen van ov-data?

Besluit:
Besluit:
Noot:

Doel
Het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden voor hergebruikers en
eindgebruikers om toegang te krijgen tot ov-data.
Op dit moment worden ov-data binnen verschillende sectoren niet breed
gedeeld of zijn deze zelfs geheel ontoegankelijk. De politieke wens om data te
delen -aldus een motie De Boer en Van Veldhoven uit 2016 (Kamerstuk 23 645,
nr. 630)- is er wel. Met het rondetafelgesprek willen we onderzoeken wat de
belemmeringen zijn voor het delen van data en mogelijke oplossingen
daarvoor.

9

Blokken
1. Ervaringen van beheerders van ov-data
• Translink: Roy van den Berg (Informatiedienst regisseur) als
verantwoordelijke voor het delen van ov-chipkaartdata binnen Translink
(Website : ‘Translink heeft één aandeelhouder: de Coöperatie Openbaar
Vervoerbedrijven. Alle openbaar vervoerbedrijven zijn lid van de
Coöperatie. Hiermee is ten aanzien van Translink een gelijk speelveld
gecreëerd voor alle concessiehouders in het openbaar vervoer in
Nederland.’)
• Privacy-jurist (nader te bepalen; deskundig op het vlak van het delen van
data en op welk (geaggregeerd) niveau dat al of niet zou kunnen)
• DOVA (samenwerkingsorgaan provincies voor OV): Jan van Selm (directeur)
als vertegenwoordiger van de provincies die concessies uitgeven en zelf
toegang willen krijgen tot OV-chipkaartdata.
• Stichting OpenGeo: Jonathan Seib (bestuurslid); OpenGeo is een platform
waar iedereen kostenloos data kan ophalen voor rondom het plannen van
openbaar vervoer, locaties van vliegtuigen etc.)
2. Hergebruikers van ov-data voor onderzoeksdoeleinden en/of
commerciële MaaS toepassingen
• CBS: Erwin van Mierlo (senior beleidsmedewerker open data) van het CBS.
Het CBS heeft ervaring met het delen van grote hoeveelheden open data.
Het CBS doet veel onderzoek (bijv. woon-werkverkeer) met mobiliteitsdata.
• TU Delft: Roy van Kuijk (PhD Smart Public Transport Lab), onderzoekt
integrale vervoersmodaliteiten (MaaS) om reizigerscomfort te verbeteren.
Of Wijnand Veeneman (hoofddocent en onderzoeker vervoer), specialiseert
zich in governance in de infrastructuursector en OV-sector. Of Didier van
der Velde (hoofddocent en onderzoeker vervoer), specialiseert zich in
innovatie en institutionele veranderingen rondom regionaal treinvervoer.
• Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM): Peter Bakker (senior
onderzoeker, vervoerkundige bij Verkeersacademie Tilburg en sociaal
geograaf bij de Universiteit Utrecht). Bakker doet onderzoek naar vervoer
en het gebruik van data daarvoor.
3. Eindgebruikers ov-data
• Rover: Freek Bos (directeur) als vertegenwoordiger van alle OV-reizigers in
Nederland.
• Flixbus: Arthur Kamminga (public affairs Benelux) als gebruiker van ov-data
ten behoeve van hun dienstverlening. Flixbus is een Europees, innovatief
bedrijf dat treinverkeer vervangt door busverkeer op lange afstanden.
• Stichting PrivacyFirst
• Tranzer (makers app MaaS-toepassingen)
Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website van
de Tweede Kamer.

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2019A03100
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