
Den Haag, 9 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 8, 15
FIN i.v.m. agendapunt 11
I&W i.v.m. agendapunt 4
OCW i.v.m. agendapunt 1, 5
RU i.v.m. agendapunt 11
SZW i.v.m. agendapunt 4
VWS i.v.m. agendapunt 1, 4, 16, 18

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 februari 
2023

Regeling van werkzaamheden

1. Agendapunt: Commissie-Regeling van werkzaamheden

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, C.A.M. 
van der Plas (BBB) - 30 januari 2023
Voorstel van het lid VAN DER PLAS (BBB) voor een rondetafelgesprek over de 
wolf - 2023Z01354

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. De leden Van der Plas (BBB) en Vestering (PvdD) 
nemen deel aan de voorbereidingsgroep. In een volgende procedurevergadering 
wordt teruggekomen op de invulling van een rondetafelgesprek over de wolf.

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, L. 
Vestering (PvdD) - 2 februari 2023
Verzoek van het lid VESTERING (PvdD) voor het organiseren van een 
bijzondere procedure, te weten een technische briefing over vogelgriep, na 
ommekomst van de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van het 
HPAI-vaccins en het intensiveringsplan aanpak vogelgriep. - 2023Z01763

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Het lid Vestering (PvdD) zal middels een 
bijzondere procedure een technische briefing organiseren. Deze zal te zijner tijd 
worden geconvoceerd.

Volgcommissie(s): VWS

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, F.P. 
Wassenberg (PvdD) - 6 februari 2023
Voorstel van het lid WASSENBERG (PvdD) voor het organiseren van een 
rondetafelgesprek proefdieren en voor het afleggen van een werkbezoek aan 
een proefdierenfaciliteit - 2023Z01964

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. De leden Wassenberg (PvdD) en Haverkort (VVD) 
nemen deel aan de voorbereidingsgroep. In een volgende procedurevergadering 
wordt teruggekomen op de invulling van een rondetafelgesprek over 
Proefdieren en met een voorstel voor een mogelijk werkbezoek aan een 
proefdierenfaciliteit.

Volgcommissie(s): OCW

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R. 
Bisschop (SGP) - 7 februari 2023



    

Voorstel van het lid BISSCHOP (SGP) om een reactie van de minister van LNV 
te vragen op het bericht dat veel fouten geconstateerd worden bij de door RVO 
ingetekende bufferstroken - 2023Z01973

Besluit: De minister van LNV verzoeken om zo spoedig mogelijk een reactie te sturen op 
het bericht dat veel fouten worden geconstateerd bij de door RVO ingetekende 
bufferstroken en rondom riooloverstorten.

Brievenlijst

2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Mededelingen

Geen agendapunten

Uitnodigingen

3. Agendapunt: Reactie Staatsbosbeheer m.b.t. technische briefing Onderzoek 
Algemene Rekenkamer Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en 
bossenstrategie d.d. 16 februari 2023

Zaak: Brief derden - Staatsbosbeheer te Amersfoort - 1 februari 2023
Reactie Staatsbosbeheer m.b.t. technische briefing Onderzoek Algemene 
Rekenkamer Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie 
d.d. 16 februari 2023 - 2023Z01778

Besluit: Na de technische briefing van de Algemene Rekenkamer zullen er vragen voor 
Staatsbosbeheer van de leden van de commissie over het rapport aan de 
minister voor Natuur en Stikstof worden geïnventariseerd.

Besluit: Het voorstel van Staatsbosbeheer om een werkbezoek te organiseren overlaten 
aan de individuele leden.

Wet- en regelgeving

Geen agendapunten

Stukken van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

4. Agendapunt: SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 25 en 26 januari 
2023

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
26 januari 2023
SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 25 en 26 januari 2023 - 
27858-606

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Volgcommissie(s): I&W, SZW, VWS

5. Agendapunt: Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en dierproeven

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
30 januari 2023
Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en dierproeven - 32336-143

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Dierproeven.
Volgcommissie(s): OCW

2



    

6. Agendapunt: Voorhang Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 
2022-2025

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
27 januari 2023
Voorhang Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025 - 
33037-487

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

7. Agendapunt: Stand van zaken pachtbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
27 januari 2023
Stand van zaken pachtbeleid - 27924-81

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op 9 maart 2023 te 12.00 uur

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Pacht.

Stukken van de minister voor Natuur en Stikstof

Geen agendapunten

Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten

Overige stukken

8. Agendapunt: Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van 
LNV

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.P. Jansma - 9 januari 2023
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV - 
2023Z00099

Besluit: Besluiten conform de voorstellen op de lijst
Volgcommissie(s): EU

9. Agendapunt: Verzoek commissie voor de Rijksuitgaven aan de commissievoorzitters 
inzake V-100-bijeenkomst 2023

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C. 
Sneller (D66) - 27 januari 2023
Aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies - verzoek inzake V-100 2023 
- 2023Z01280

Besluit: De commissie draagt het thema Natuur in relatie tot de stikstofdoelen die 
bestaan en tot nu toe zijn behaald aan. Het lid Vestering zal bij de V-100 
aanwezig zijn.

10. Agendapunt: Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de 
stikstofcrisis”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, C.A.M. van der Plas (BBB) - 2 februari 2023
Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de 
stikstofcrisis” - 36296

Besluit: Verzoeken om een kabinetsreactie op de initiatiefnota.
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Besluit: Na ommekomst van de kabinetsreactie een inbreng vaststellen van feitelijke 
vragen over de initiatiefnota en de kabinetsreactie.

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren notaoverleg na ommekomst van de 
antwoorden op de feitelijke vragen en de kabinetsreactie op de initiatiefnota.

11. Agendapunt: Conceptinbreng wetgevingsrapporteurs Tijdelijke wet transitiefonds

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 2 februari 2023
Conceptinbreng wetgevingsrapporteurs Tijdelijke wet transitiefonds - 
2023Z01762

Besluit: Instemmen met de door de wetgevingsrapporteurs voorgestelde inbreng voor 
het verslag op 22 februari 2023.

Noot: Alle fracties kunnen zoals gewoonlijk ook zelf inbreng leveren voor het verslag.
Volgcommissie(s): FIN, RU

12. Agendapunt: Uitnodiging van de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken 
aan de commissievoorzitters voor de jaarlijkse 
Ambassadeursconferentie, op woensdag 29 maart 2023

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 2 februari 2023
Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023 - 2023Z01761

Besluit: De commissie zal geen onderwerpen aandragen voor de bespreking met de 
ambassadeurs.

13. Agendapunt: Uitnodiging van de stuurgroep voor de Dag van de Publieke 
Dienstverlening op 22 juni 2023.

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder (ChristenUnie) - 26 januari 2023
Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023 - 
2023Z01175

Besluit: De commissie heeft besloten de NVWA aan te dragen voor de Dag van de 
Publieke Dienstverlening. Indien de NVWA wordt uitgenodigd zijn mogelijke 
gespreksonderwerpen de capaciteit van de NVWA, de handhaving van open 
normen en de toezichtsintensiteit. Het lid Vestering (PvdD) zal deelnemen aan 
deze activiteit.

14. Agendapunt: Overzicht activiteiten

Noot: Plenaire Debatten:
• Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) 
((opnieuw) aangevraagd door het lid Teunissen op 29 november 2022) (minister voor 
Natuur en Stikstof, minister voor Klimaat en Energie)
• Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 29 
november 2022)
• Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek (aangevraagd door de ondervoorzitter 
van de commissie, het lid Podt)

Dertigledendebatten:
• Debat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van boeren opkoopt 
(aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 17 november 2022) (minister voor 
Natuur en Stikstof, minister van Infrastructuur en Waterstaat)
• Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het 
lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)

Tweeminutendebatten:
• Tweeminutendebat Dierenwelzijn buiten de veehouderij (CD d.d. 26/01)
• Tweeminutendebat Zoönozen en Dierziekten (CD d.d. 02/02)
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Geplande commissiedebatten:
• do 23-02-2023 15.00 - 21.30 Commissiedebat Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) en Stikstofproblematiek
• ma 19-04-2023 14.00-17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (24/25 april)
• ma 24-05-2023 14.00-17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 mei)
• ma 21-06-2023 14.00-17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)

Ongeplande commissiedebatten:
• Commissiedebat Dierproeven (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Mestbeleid (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (6 stukken op de agenda)
• Commissiedebat NVWA (6 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dieren in de veehouderij (3 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Natuur (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Pachtbeleid (7 stukken op de agenda)
• Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de 
stikstofcrisis" (36296)

Overige commissieactiviteiten:
• wo 15-02-2023 18.00 - 19.00 Technische briefing Tijdelijke wet Transitiefonds 
landelijk gebied en natuur
• do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Technische briefing Onderzoek Algemene Rekenkamer 
Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie
• wo 22-02-2023 18.00 - 19.00 Technische briefing Te ontwikkelen instrumentarium 
NPLG

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

15. Agendapunt: Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van 
Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ’Minister Adema 
heeft Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte 
boodschap’

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
25 januari 2023
Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van 
Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ’Minister Adema heeft 
Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte boodschap’ - 
33037-486

Besluit: Reeds betrokken bij het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 januari) 
op 25 januari 2023.

Volgcommissie(s): EU

16. Agendapunt: Stand van zaken vogelgriep

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
27 januari 2023
Stand van zaken vogelgriep - 28807-284

Besluit: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Zoönosen en dierziekten op 2 
februari 2023.

Volgcommissie(s): VWS

17. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over leidraad omgang met wilde 
vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen (Kamerstuk 
28807-279)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
31 januari 2023
Antwoorden op vragen commissie over leidraad omgang met wilde vogels met 
vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen - 28807-285
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Besluit: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Zoönosen en dierziekten op 2 
februari 2023.

18. Agendapunt: BSE-positief getest rund

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
1 februari 2023
BSE-positief getest rund - 2023Z01555

Besluit: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Zoönosen en dierziekten op 2 
februari 2023.

Volgcommissie(s): VWS

19. Agendapunt: Bevestiging uitslag BSE positief rund

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 
1 februari 2023
Bevestiging uitslag BSE positief rund - 2023Z01617

Besluit: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Zoönosen en dierziekten op 2 
februari 2023.

Rondvraag

20. Agendapunt: Verzoek van het lid Van der Plas om een tussenstand van de MAN-
metingen op Schiermonnikoog.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.A.M. van der Plas 
(BBB) - 8 februari 2023
Verzoek van het lid Van der Plas om een tussenstand van de MAN-metingen op 
Schiermonnikoog. - 2023Z02113

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De minister van NenS zal worden gevraagd om een 
tussenstand van de MAN-metingen op Schiermonnikoog

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier: R.P. Jansma

Activiteitnummer: 2022A08191
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