Den Haag, 21 september 2017
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
FIN
I&M
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
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AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst deel Landbouw, Natuur en Visserij nrs. 1 t/m 5 (zie de
zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen Landbouw, Natuur en Visserij
2.

Agendapunt:

Verzoek tot aanbieding petitie met betrekking tot het achterlaten van
een hond in een warme auto

Zaak:

Brief derden - M. Weterings te - 20 september 2017
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. achter laten van hond in warme auto 2017Z12422
Petitie-aanbieding organiseren op dinsdag 7 november 2017.

Voorstel:

Wet- en regelgeving Landbouw, Natuur en Visserij
3.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer
in verband met de vermindering van emissies van
gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma
(PvdA) - 14 juli 2017
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in
verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen
in de glastuinbouw en open teelten - 27858-398
Voor kennisgeving aannemen.
• Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.
• De termijn van de voorhangprocedure is reeds verlopen op 31 augustus
2017.
I&M

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken regering Landbouw, Natuur en Visserij
4.

Agendapunt:

Gebruik waterstofperoxide bij schoonmaak kippenstallen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 september
2017
Gebruik waterstofperoxide bij schoonmaak kippenstallen - 26991-504
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

EU-besluitvorming over de goedkeuring van de werkzame stof
glyfosaat

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september
2017
EU-besluitvorming over de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat 27858-400
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober
2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 september
2017

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 september
2017
Verslag van de informele Landbouwraad van 3 tot 5 september 2017 - 2150132-1040
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober
2017.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie met betrekking tot glyfosaat en
neonicotinoïden

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september
2017
Reactie op verzoek commissie met betrekking tot glyfosaat en neonicotinoïden
- 27858-401
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober
2017.
De voorstellen over glyfosaat en neonicotinoïden zullen op z’n vroegst op 5 en
6 oktober ter stemming worden geagendeerd in het Standing Committee for
Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF). Op dit moment is de agenda
echter nog niet bekend.

Voorstel:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
- 14 juli 2017
Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen - 25295-42
Ter bespreking.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten
en antibiotica.
• De stukken over de de relatie tussen veehouderij en gezondheid zijn
controversieel verklaard (Kamerstuk 28 973, nr. 191 en Kamerstuk 28
973, nr. 192)
• Deze brief is op 13 september 2017 overgedragen door de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
VWS

Agendapunt:

Regeling fosfaatreductieplan 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september
2017
Regeling fosfaatreductieplan 2017 - 33037-223
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Zesde
Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (oorspronkelijk
gepland op 14 september 2017) zal opnieuw worden ingepland zodra de
informatie over de voortgang van het Actieprogramma en over het verkrijgen
van een nieuwe derogatie, zoals aangekondigd in Kamerstuk 33037, nr. 222,
beschikbaar is.

Voorstel:
Noot:

9.

Voorstel:
Noot:

Overige stukken Landbouw, Natuur en Visserij
10.

Agendapunt:

Conceptprogramma voor het rondetafelgesprek over dierenwelzijn en
de rol van de dierenarts op donderdag 12 oktober 2017

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 19 september 2017
Stafnotitie - Conceptprogramma voor het rondetafelgesprek over dierenwelzijn
en de rol van de dierenarts. - 2017Z12320
Instemmen met het voorstel.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen
op het promotieonderzoek van mw. Haalboom over de aanpak van
zoönosen (Negotiating zoonoses: Dealings with infectious diseases
shared by humans and livestock in the Netherlands, 1898-2001)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 19
september 2017
Verzoek van het lid Kuiken om een kabinetsreactie te vragen op het
promotieonderzoek van Mw. Haalboom over de aanpak van zoönose 2017Z12316
Ter bespreking.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Verzoek van het lid De Groot (D66) om de minister van EZ een brief te
vragen waarin hij aangeeft hoe hij de suggesties opvolgt die bij het
rondetafelgesprek Ontwikkeling van proefdiervrije
onderzoeksmethoden op 14 september 2017 zijn geuit om de regie te
versterken teneinde het doel te behalen om in 2025 koploper in
proefdiervrije innovatie te zijn

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 20
september 2017
Verzoek van het lid De Groot de minister van EZ om een brief te vragen
waarin hij aangeeft hoe hij de suggesties opvolgt die bij het rondetafelgesprek
ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017
zijn geuit om de regie te versterken teneinde het doel te behalen in 2025
koploper in proefdiervrije innovatie te zijn. - 2017Z12410
Ter bespreking.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij
Geen agendapunten
Rondvraag Landbouw, Natuur en Visserij
Geen agendapunten
GEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ
EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE
13.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal
2017

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 juli 2017
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017 21109-229
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.
Op het terrein van Economische Zaken is er sprake van één achterstallige
richtlijn, te weten de implementatie van Richtlijn 2014/61/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid; uiterste implementatiedatum 1
januari 2016. Naar verwachting zal de implementatie dit najaar zijn voltooid,
onder meer na de inwerktreding van het wetsvoorstel Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Kamerstuk
34 739). Dit wetsvoorstel is op 8 juni 2017 ingediend bij de Kamer; op 7
september 2017 heeft de commissie voor Economische Zaken schriftelijk
inbreng geleverd voor het verslag. De nota naar aanleiding van het verslag is
nog niet ontvangen.
BuZa, FIN, I&M, SZW

Agendapunt:

Overzicht (dertigleden)debatten

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 september 2017
Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen 2017Z04156
Ter informatie.

Voorstel:
Noot:

14.

Voorstel:
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15.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19
september 2017
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken 2017Z12333
Ter bespreking.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het
jaar 2018

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september
2017
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 - 34775-XIII
De inbrengdata voor het stellen van feitelijke vragen zijn reeds vastgesteld
tijdens de procedurevergadering op 12 september 2017.
De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het onderdeel
Economie en Innovatie is vastgesteld op 28 september 2017 en de
inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het onderdeel
Landbouw en Natuur is vastgesteld op 5 oktober 2017.

Voorstel:
Noot:

AGENDAPUNTEN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE
Brievenlijst Energie, Economie en Innovatie nrs. 6 t/m 11 (zie de
zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie
Geen agendapunten
Wet- en regelgeving Energie, Economie en Innovatie
17.

Agendapunt:

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op
defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van
richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16
april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september
2017
Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op
defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn
2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake
elektronische facturering bij overheidsopdrachten - 34780
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 oktober 2017 te
12.00 uur.

Voorstel:

5

18.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet
in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe
gasaansluitingen voor woningen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15
september 2017
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in
verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor
woningen - 34781
Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State
en de reactie van de indiener daarop zijn ontvangen.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de
evaluatie van de Warmtewet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2017
Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van
de Warmtewet) - 34723
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2017
Nota naar aanleiding van het verslag - 34723-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken regering Energie
20.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over
vereenvoudiging deelname van burgers aan energieprojecten
(Kamerstuk 32813-143)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september
2017
Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over vereenvoudiging
deelname van burgers aan energieprojecten - 30196-556
Ter bespreking.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Energie.
• Tijdens de procedurevergadering op 12 september 2017 heeft de
commissie besloten dat op het moment dat de commissie besluit het
algemeen overleg Energie te willen plannen, een overzicht van de
onderliggende stukken voor de eerstvolgende procedurevergadering zal
worden geagendeerd met het oog op een eventuele splitsing van het
algemeen overleg Energie.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Resultaten regeling monomestvergisting

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september
2017
Resultaten regeling monomestvergisting - 31239-273
Ter bespreking.
Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Energie.

Voorstel:
Noot:

6

22.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding van de informele
Energieraad van 20 september 2017 (Kamerstuk 21501-33-663)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 september
2017
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele
Energieraad 20 september 2017 en over het verslag van de Energieraad van
26 juni 2017 - 21501-33-665
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Tweede kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen 2017 en
stand van zaken schadeafhandeling en versterking

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september
2017
Tweede kwartaalrapportage 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen en
stand van zaken schadeafhandeling en versterking - 33529-383
Ter bespreking.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mijnbouw.
• Tijdens de procedurevergadering op 12 september 2017 heeft de
commissie besloten dat op het moment dat de commissie besluit het
algemeen overleg Mijnbouw te willen plannen, een overzicht van de
onderliggende stukken voor de eerstvolgende procedurevergadering zal
worden geagendeerd met het oog op een eventuele splitsing van het
algemeen overleg Mijnbouw.

Voorstel:
Noot:

Overige stukken Energie
24.

Agendapunt:
Noot:

Annuleren algemeen overleg Energieraad op 11 oktober 2017 i.v.m.
geen doorgang vinden van de Energieraad op 24 oktober 2017
De minister van Economische Zaken heeft laten weten dat de Energieraad van
24 oktober geen doorgang zal vinden, derhalve zal het algemeen overleg op
11 oktober 2017 van 15.00 tot 16.30 uur worden geannuleerd.

Stukken regering Economie en Innovatie
25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van de commissie over spam

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september
2017
Reactie op verzoek van de commissie over de interpretatie van de anti-spam
regels in de Telecommunicatiewet en de groeiende macht van
telecomaanbieders bij het blokkeren van 'spam' - 26643-484
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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26.

Agendapunt:

Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23
augustus 2017
Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos - 29826-90
De vaste commissie voor I&M verzoeken de behandeling over te nemen.
• Deze brief is op 14 september 2017 door de vaste commissie voor
Financiën ter behandeling overgedragen.
• Op 20 september 2017 heeft de minister van Financiën een vervolgbrief
gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat het ministerie van Infrastructuur
en Milieu in het verdere traject zal optreden als verantwoordelijk
departement.
BiZa, I&M, FIN

Agendapunt:

WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september
2017 WBSO: definitief gebruik 2016, WBSO in 2018 en procesinnovatie 32637-290
Ter bespreking.
Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel betrekken
bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische
Zaken voor het jaar 2018, onderdeel Energie, Economie en Innovatie.

Voorstel:
Noot:

27.

Voorstel:
Noot:

Overige stukken Economie en Innovatie
28.

Agendapunt:

Voorstel programma rondetafelgesprek over de digitalisering van de
etherradio en de daarmee verbonden uitgifte van DABfrequentieruimte

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 21 september 2017
Stafnotitie - Voorstel programma rondetafelgesprek over de digitalisering van
de etherradio en de daarmee verbonden uitgifte van DAB-frequentieruimte 2017Z12444
Instemmen met het voorstel.
Dit rondetafelgesprek kan plaatsvinden op dinsdag 31 oktober 2017 van 17.30
tot 18.30 uur.

Voorstel:
Noot:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en
Innovatie
Geen agendapunten
Rondvraag Energie, Economie en Innovatie
Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten
Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2017A00662
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