Den Haag, 7 december 2017

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
EZK
FIN
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS
WR

Document:
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Commentaar NLR t.b.v. technische briefing MER Lelystad Airport d.d. 23
november 2017 en tevens uitnodiging voor werkbezoek

Zaak:

Position paper - , Amsterdam - 22 november 2017
Position paper NLR t.b.v. technische briefing MER Lelystad Airport d.d. 23
november 2017 en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2017Z15970
Desgewenst betrokken bij de technische briefing MER Lelystad Airport d.d. 23
november 2017.
Uitnodiging overlaten aan individuele leden / fracties.

Besluit:
Besluit:

Wetgeving
3.

Agendapunt:

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 21 november 2017
Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de
Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling
vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet
nationaliteit zeeschepen) - 34836
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 januari 2018 te 12.00 uur.

Besluit:

4.

Noot:
Volgcommissie(s):

Het wetgevingsrapport is reeds beschikbaar voor gebruik door fracties.
J&V

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk
maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in
motorrijtuigen

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 22 november 2017
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van
experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen - 34838
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 januari 2018 te 12.00 uur.
Uiterlijk 4 januari 2018 wordt een wetgevingsrapport verspreid voor gebruik
door fracties.

Besluit:
Noot:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 7 september 2017
Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr.
2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016
betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG
(PbEU 2016, L 81) - 34779
Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat het
wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

6.

Agendapunt:

Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en
milieuvriendelijk recyclen van schepen

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 23 november 2017
Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk
recyclen van schepen; Hongkong, 15 mei 2009 - 34839-(R2094)-1
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het
verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan
uiterlijk op 23 december 2017 door de Kamer of door ten minste dertig leden
van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa, KR

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

7.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 24 november
2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34779-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Luchtvaartverdrag inzake het luchtvervoer tussen Sint Maarten en de
Verenigde Staten van Amerika

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 17 november 2017
Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint
Maarten, en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen
Sint Maarten en de Verenigde Staten van Amerika; Philipsburg, 14 juli 2017 34823-(R2093)-1
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
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Noot:

Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst internationaal vervoer
levensmiddelen en gebruik van speciale vervoermiddelen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 20 november
2017
Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer
van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale
vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 6 juli 2017 - 30952-286
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging 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):

9.

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het
verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan
uiterlijk op 17 december 2017 door de Kamer of door ten minste dertig leden
van de Kamer te kennen worden gegeven.
BuZa, KR

Agendapunt:

Wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de
procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde
toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen
en pesticiden in de internationale handel

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 20 november
2017
Wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure
met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van
bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale
handel (met bijlagen); Genève, 5 mei 2017 - 30952-287
Voor kennisgeving aangenomen.
Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de
Kamer gemeld. Deze verdragswijziging 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
10.

Agendapunt:

Informatie over verwerking van het Regeerakkoord in de begroting van
Infrastructuur en Waterstaat

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2017
Informatie over verwerking van het Regeerakkoord in de begroting van
Infrastructuur en Waterstaat - 34775-XII-11
Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 11 december 2017.
De minister meldt dat het niet mogelijk was de nota van wijziging ter
verwerking van het regeerakkoord vóór de plenaire begrotingsbehandeling
IenW naar de Kamer te sturen, maar dat ze dit zo spoedig mogelijk alsnog zal
doen. Daarnaast zal ze de Kamer vóór het notaoverleg MIRT een brief sturen
over de bestuurlijke overleggen, waarin ze ook voornemens is inzicht te geven
de besteding van de aanvullende middelen uit het regeerakkoord.

Besluit:
Noot:
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11.

Agendapunt:

Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast
te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018 j

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 november 2017
Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te
stellen ten behoeve van de V-100 in 2018 - 2017Z16163
De beleidsthema's Water(kwaliteit en-veiligheid), Bereikbaarheid en Luchtvaart
bij de commissie Financiën aanmelden als mogelijke thema's voor de V-100.
De V-100, die de commissie Financiën in 2017 voor het eerst georganiseerd
heeft, is een bijeenkomst waarvoor honderd mensen uit de samenleving worden
uitgenodigd om de jaarverslagen van ministeries te onderzoeken. Hiervoor
worden mensen uitgenodigd die in de praktijk met de desbetreffende
beleidsterreinen te maken hebben. Zij formuleren vragen over de jaarverslagen
en bieden die aan aan de desbetreffende vaste commissies, zodat ze kunnen
worden betrokken bij de behandeling van de jaarverslagen.
De thema's dienen te voldoen aan de volgende criteria:
1. groot maatschappelijk belang,
2. beleidsverantwoordelijkheid op rijksniveau,
3. en duidelijk te identificeren groepen betrokkenen.
De commissie Financiën zal tijdens haar procedurevergadering van 20
december een selectie maken van de te behandelen beleidsthema's. Vervolgens
zal ze deelnemers uitnodigen die in de praktijk met het desbetreffende
beleidsthema te maken hebben.
BiZa, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
- 34845-XII
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium
vastgesteld op donderdag 7 december 2017.
Alle bewindspersonen worden door de Kamervoorzitter verzocht de antwoorden
op de vragen uiterlijk op donderdag 14 december 2017 om 14.00 uur naar de
Kamer te sturen. Alle wijzigingen van de begrotingen samenhangend met de
Najaarsnota worden vervolgens plenair behandeld in de week van 19 december.

Besluit:
Noot:

13.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-A
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium
vastgesteld op donderdag 7 december 2017.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 28 november 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-J
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15.

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds door het Presidium
vastgesteld op donderdag 7 december 2017.

Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn
van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 28
november 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 november 2017
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 28 november 2017
- 2017Z16638
Reeds betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling Infrastructuur en
Waterstaat.

Besluit:

Mobiliteit/Transport
16.

Agendapunt:

BIT-toets Electronic Flight Strips

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 november 2017
BIT-toets Electronic Flight Strips - 31936-425
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.
BiZa

Agendapunt:

Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2017
Beantwoording vragen commissie over de inwerkingtreding van het
wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 29665-245
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 7 december 2017 te 16.00 uur.

Besluit:

17.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 16 oktober 2017
Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 29665243
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 7 december 2017 te 16.00 uur.
WR

Agendapunt:

Reactie op het rapport: "Kiezen voor een goed spoor, Scenario’s voor
de ordening en sturing op het spoor na 2024"

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 november 2017
Reactie op het rapport: "Kiezen voor een goed spoor, Scenario’s voor de
ordening en sturing op het spoor na 2024" - 29984-733
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorordening d.d. 31 januari 2018.
FIN, EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Positionering ProRail

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 23 november 2017
Positionering ProRail - 25268-155
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorordening d.d. 31 januari 2018.

Besluit:

Infrastructuur
20.

Agendapunt:

Voortgang Betuweroute

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 21 november 2017
Voortgang Betuweroute - 22589-323
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Spoor begin februari
2018.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Uitkomsten marktverkenning HSL-Zuid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 november 2017
Uitkomsten marktverkenning HSL-Zuid - 22026-500
Agenderen voor het algemeen overleg Spoorordening d.d. 31 januari 2018.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Veertigste
Voortgangsrapportage (VGR 40) HSL-Zuid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 november 2017
Beantwoording vragen commissie over de Veertigste Voortgangsrapportage
(VGR 40) HSL-Zuid - 22026-501
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Spoor begin februari
2018.

Besluit:

Milieu
23.

Agendapunt:

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma 23 februari 2017
Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - 30196-538
Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 14 december 2017.
EZK, EU

Agendapunt:

Derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 november 2017
Derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) - 30872-215
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Circulaire economie.

Besluit:

24.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Resultaten Pilot Schoon Belonen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 28 november 2017
Resultaten Pilot Schoon Belonen - 30872-216
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Circulaire economie.
Reeds geagendeerd voor het rondetafelgesprek over Kunststofketen en
zwerfafval d.d. 30 november 2017.

Besluit:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het bericht dat
150 organisaties een wereldwijd verbod willen op oxo-degradeerbare
plastics

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 november 2017
Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het bericht dat 150
organisaties een wereldwijd verbod willen op oxo-degradeerbare plastics 32852-50
Voor kennisgeving aangenomen.
De staatssecretaris schrijft dat zij de gevraagde reactie op genoemd bericht
terug zal laten komen in de kabinetsreactie op de transitieagenda’s van het
Rijksbrede Programma Circulaire Economie, die begin 2018 aan de Kamer
zullen worden gestuurd.

Besluit:
Noot:

Water
27.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Deltaprogramma

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 november 2017
Antwoorden op vragen commissie over het Deltaprogramma 2018 - 34775-J-5
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.

Besluit:

28.

29.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar
2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 november 2017
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van
de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 - 34775-J-6
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake legionellapreventie

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 november 2017
Stand van zaken inzake legionellapreventie - 26442-58
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.

Besluit:
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30.

Agendapunt:

Actuele stand van zaken ten aanzien van enkele waterdossiers tbv
WGO Water 27 november a.s.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2017
Actuele stand van zaken ten aanzien van enkele waterdossiers t.b.v. het
wetgevingsoverleg Water op 27 november 2017 - 27625-409
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.

Besluit:

31.

32.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 8 november 2017, over het bericht ‘Bacteriën
in drinkwater Vlaardingen aangetroffen’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 november 2017
Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 8 november 2017, over het bericht ‘Bacteriën in
drinkwater Vlaardingen aangetroffen’ - 27625-412
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.

Agendapunt:

Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 november 2017
Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet - 27625-410
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.

Besluit:

33.

34.

Agendapunt:

Nader informatie over de berichtgeving rondom de innamestops van
ruw water door drinkwaterbedrijven

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 november 2017
Nadere informatie over de berichtgeving rondom de innamestops van ruw water
door drinkwaterbedrijven - 27625-411
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.

Agendapunt:

RIVM-rapport GenX in drinkwater

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2017
RIVM-rapport GenX in drinkwater - 28089-53
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 18 januari 2018.

Besluit:
Besluit:

35.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 21 november 2017, over het lozen van GenX
in het oppervlaktewater

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 november 2017
Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 21 november 2017, over het lozen van GenX in het
oppervlaktewater - 28089-54
Betrokken bij het wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november 2017.
Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 18 januari 2018.

Besluit:
Besluit:
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36.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 11 oktober 2017, over
waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van
rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 23 november 2017
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 11 oktober 2017, over waterschappen die geen onderzoek
deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden - 30234-169
(Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over
waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat
in kunstgrasvelden.

Besluit:

Europa
37.

Agendapunt:

Overzicht wegbeprijzing en wegenbelastingen die in de buurlanden
worden gehanteerd

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2017
Overzicht wegbeprijzing en wegenbelastingen die in de buurlanden worden
gehanteerd - 21501-33-674
Betrokken bij het algemeen overleg Transportraad d.d. 22 november 2017.
EU

Agendapunt:

Schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2017
Antwoorden op vragen commissie over het EU-mobiliteitspakket - 34734-17
Betrokken bij het algemeen overleg Transportraad d.d. 22 november 2017.
SZW, EU

Besluit:

38.

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 november 2017
Correctie in de beantwoording in het verslag van een schriftelijk overleg over
het EU-mobiliteitspakket - 34734-18
Betrokken bij het algemeen overleg Transportraad d.d. 22 november 2017.
EU
Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 22 september 2017
Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg EU-mobiliteitspakket van
27 juni 2017 - 34734-14
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: Verordening monitoring en rapportering CO2-emissies en
brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen - 34734-11
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU

9

Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: Wijziging Eurovignetrichtlijn - 34734-9
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen
voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en
dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat
betreft positionering door middel van tachografen - 34734-8
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: Wijziging Detacheringsrichtlijn en Richtlijn 2014/67/EU voor de
terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector - 34734-7
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017..
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: Voorstel gebruik van gehuurde voertuigen voor goederenvervoer 34734-6
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU
Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: Aanpassing Verordening 1071 toegang tot het beroep en Verordening
1072 toegang tot de markt - 34734-5
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: Mededeling Europa in beweging - 34734-4
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU

Agendapunt:

Stafnotitie - Werkbezoek Brussel 22 januari 2018

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 30 november 2017
Stafnotitie - Werkbezoek Brussel 22 januari 2018 - 2017Z16714
Instemmen met de begroting voor het werkbezoek.
Instemmen met de contouren van het programma voor het werkbezoek.
Aan het werkbezoek zullen de leden Remco Dijkstra (VVD), Von Martels (CDA),
Sienot (D66), Kröger (GL) en Lacin (SP) deelnemen.
EU

Besluit:

39.

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2017
Fiche: EETS richtlijn betreffende interoperabiliteit van elektronische
tolheffingssystemen voor het wegverkeer - 34734-10
Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober
2017.
EU

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Stafnotitie - Beëindiging rapporteurschap Energie-Unie en mandaat
voor eindrapport

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 30 november 2017
Stafnotitie - Beëindiging rapporteurschap Energie-Unie en mandaat voor
eindrapport - 2017Z16710
Het mandaat voor het rapporteurschap Energie-Unie van het lid Remco Dijkstra
beëindigen en het lid Remco Dijkstra het mandaat geven om een eindverslag op
te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de commissie na het
kerstreces.
In 2014 resp. 2015 werden de leden Van Veldhoven en Remco Dijkstra namens
respectievelijk de commissie EZ en IenM benoemd als rapporteurs voor de
Energie-Unie (EU-voorstellen over energie en klimaat). Wegens de fase in het
inhoudelijke proces (voorstellen zijn in een afrondende fase) en wegens het
vertrek van het lid Van Veldhoven uit de Kamer en het verplaatsen van klimaat
naar de commissie EZK, is een natuurlijk moment aangebroken om te besluiten
over het beëindigen van het mandaat.
Een gelijkluidend voorstel wordt aan de commissie EZK voorgelegd; Remco
Dijkstra zal, indien beide commissies met het voorstel instemmen, één
eindverslag uitbrengen aan de beide commissies.
EZK, EU

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

41.

Agendapunt:

Stafnotitie - Uitkomst EU-prioritering op basis van Werkprogramma
2018 Europese Commissie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 30 november 2017
Stafnotitie - Uitkomst EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018
Europese Commissie - 2017Z16709
Concluderen dat er geen meerderheid is voor prioritering van EU-voorstellen op
het vlak van transport en milieu uit het werkprogramma van de Europese
Commissie voor 2018.
Tijdens de procedurevergadering op 22 november jl. is besloten via een emailinventarisatie de prioriteiten van de fracties te inventariseren met
betrekking tot het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018. De
uitkomst hiervan is dat er geen meerderheid is voor het vaststellen van
prioriteiten voor het jaar 2018.
EU

Agendapunt:

EU-voorstellen week 47

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30
november 2017
EU-voorstellen week 47 - 2017Z16781
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:

Noot:

42.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op IenW-gebied
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43.

Agendapunt:
Noot:

Geplande commissieactiviteiten tot aan Kerstreces
• 11-12-2017 10.15 - 10.30 Petitie Comité geluidscherm A27 afslag 33
Hilversum
• 11-12-2017 10.30 - 10.45 Petitie Platform A2 inzake MIRT-onderzoek
Weert-Eindhoven
• 11-12-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
• Rapporteur Begrotingsonderzoek zal tijdens het notaoverleg zijn
inbreng leveren
• Stafnotitie over begrotingsonderzoek is verspreid onder de leden
• 12-12-2017 13.15 - 13.30 Petitie Uitfasering van de halogeenlamp
• 12-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie AMvB beperkingengebied buitenlandse
luchthaven Geilenkirchen
• 12-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Overtocht van praalwagens over de A76
• 13-12-2017 13.30 - 14.30 Algemeen overleg AO behandelvoorbehoud
CO2-emissies auto’s en busjes
• EU-signalering is verspreid onder de leden
• 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
• 14-12-2017 13.00 - 13.30 Petitie APK-plicht voor tractoren
• 14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie De gevaren van het gebruik van de
mobiele telefoon in het verkeer
• 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en
verkeersveiligheid
• Stafnotitie verkeershandhaving is verspreid onder de leden
• 19-12-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer
(verwijdering asbest)
• Wetgevingsrapport is verspreid onder de
• 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat
• 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid

44.

Agendapunt:
Noot:

Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-gebied
1. Wetgeving:
• 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen
naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs,
bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling
aan te houden in verband met een nog te ontvangen nota van wijziging.
Op 4 december 2017 heeft de minister de Kamer gemeld dat de nota naar
verwachting in de eerste maanden van 2018 naar de Kamer komt.
• 34779 Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met
Verordening (EU) nr. 2016/424 betreffende kabelbaaninstallaties
Dit wetsvoorstel is op 6 december 2017 aangemeld voor plenaire
behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat
het als hamerstuk kan worden afgedaan.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor
hebben ingeschreven.
2. Debatten:
• Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de
veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 6 april 2017.
De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit
debat een schriftelijk overleg te houden.
• Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 24 oktober 2017.
Besluit: De brieven over Lelystad Airport die voor het algemeen overleg
Luchtvaart d.d. 25 januari 2018 zijn geagendeerd, betrekken bij het plenaire
debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport.
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3. Dertigledendebatten:
• Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de
effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
• Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 24 oktober 2017.
• Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater
Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van
werkzaamheden d.d. 21 november 2017.
• Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden
d.d. 7 december 2017.
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag
Schriftelijk Overleg (VSO)):
• VAO Scheepvaart (AO d.d. 7 december 2017)
Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)

Rondvraag
45.

Agendapunt:

Overzicht agendapunten algemeen overleg Circulaire economie d.d. 13
december 2017

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger
(GroenLinks) - 8 november 2017
Overzicht agendapunten algemeen overleg Circulaire economie d.d. 13
december 2017 - 2017Z14946
Het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 13 december 2017 uitstellen tot
na ontvangst van enkele stukken van de staatssecretaris die begin 2018 aan de
Kamer worden gestuurd, te weten het in de aangenomen motie-Dik-Faber/Van
Eijs (Kamerstuk 34775-XII, nr. 46) verzocht pakket van maatregelen tegen
zwerfafval, de evaluatie van de Raamovereenkomst verpakkingen en de
presentatie van de Transitieagenda’s Circulaire economie.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Voorstel Jetten (D66) apart algemeen overleg Spoorordening en
eventueel rondetafelgesprek

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) 4 december 2017
Voorstel Jetten (D66) apart AO Spoorordening en eventueel rondetafelgesprek 2017Z16989
Er zal een separaat algemeen overleg Spoorordening worden gevoerd, waarbij
de spoorscenario’s, de positionering van ProRail en de marktverkenning HSLZuid aan de orde komen. Dit algemeen overleg vindt plaats op het tijdstip van
het huidige algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 31 januari
2018 van 13.00 tot 17.00 uur. De resterende agendapunten van het algemeen
overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS worden behandeld in een algemeen
overleg begin februari 2018.
Voorafgaand aan het algemeen overleg Spoorordening wordt een
rondetafelgesprek georganiseerd over de marktordening van de spoorsector.
Tijdens de procedurevergadering van 20 december 2017 wordt daartoe een
uitgewerkt programmavoorstel besproken.

Besluit:

Besluit:
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47.

Agendapunt:

Voorstel Laçin (SP) om een rondetafelgesprek over milieucriminaliteit
te organiseren

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 5
december 2017
Voorstel Laçin (SP) om een rondetafelgesprek over milieucriminaliteit te
organiseren - 2017Z17106
De tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017 aan de
staatssecretaris gevraagde reactie op de op NPO 2 uitgezonden documentaire
'Beerput Nederland' af te wachten. Vooralsnog heeft de commissie onvoldoende
interesse in het door het lid Laçin voorgestelde rondetafelgesprek over
milieucriminaliteit om het te organiseren.

Besluit:

48.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Laçin (SP) om een reactie op incidenten bij
industriecomplex Chemelot

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 6
december 2017
Verzoek om een reactie op incidenten bij industriecomplex Chemelot 2017Z17223
Staatssecretaris verzoeken om een reactie op de berichten 1) dat er een
ammoniaklek is bij Chemelot en het bericht 2) over het stilleggen van 45 van
de 60 fabrieken op dit industrieterrein vorige week (week 48).
1) https://www.ad.nl/binnenland/chemelot-slaat-alarm-naammoniaklek~af9a1c83/
2) https://nos.nl/artikel/2205106-helft-fabrieken-chemelot-weeropgestart.html

Besluit:

Noot:

49.

Agendapunt:

Luchthavenbesluit Maastricht

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 5 december 2017
Luchthavenbesluit Maastricht - 31936-429
Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om een brief te ontvangen
voorafgaand aan het notaoverleg MIRT d.d. 11 december 2017 over de
consequentie van het niet toekennen van Europese subsidies aan de
plannen inzake de sluis en bruggen bij Kornwerderzand

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels
(CDA) - 6 december 2017
Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om een brief te ontvangen voorafgaand
aan het notaoverleg MIRT d.d. 11 december 2017 over de consequentie van het
niet toekennen van Europese subsidies aan de plannen inzake de sluis en
bruggen bij Kornwerderzand - 2017Z17184
Minister verzoeken de brief genoemd in het voorstel te sturen voor het
notaoverleg MIRT d.d. 11 december 2017.

Besluit:

51.

Agendapunt:

Verzoek om een reactie inzake de uitvoering van de aangenomen
motie-Van Brenk (Kamerstuk 34775-J, nr. 10)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk
(50PLUS) - 6 december 2017
Verzoek om een reactie inzake de uitvoering van de aangenomen motie-Van
Brenk (Kamerstuk 34775, nr. 10) - 2017Z17252
Staatssecretaris verzoeken om een brief over de wijze waarop zij uitvoering wil
geven aan de aangenomen motie-Van Brenk (Kamerstuk 34775-J, nr. 10) over
verbetering van de kennisdeling over gevaarlijke stoffen.

Besluit:
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Overig (besloten)
52.

Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, L. Tijdink - 4 december 2017
Voorstel rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket - 2017Z17058
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De leden kunnen suggesties
aandragen bij Remco Dijkstra (VVD) tot maandag 11 december 2017 om 10.00
uur.
De leden Remco Dijkstra (VVD), Ziengs (VVD), Von Martels (CDA) en Sienot
(D66) hebben zich aangemeld.

Besluit:

Noot:

Griffier:

L. Tijdink

Activiteitnummer:

2017A01724
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