
Den Haag, 16 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 4
EU i.v.m. agendapunt 8, 9, 19, 21
FIN i.v.m. agendapunt 20
J&V i.v.m. agendapunt 1
VWS i.v.m. agendapunt 11

Activiteit: Procedurevergadering
Datum: woensdag 22 februari 2023
Tijd: 11.15 - 12.15 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Procedurevergadering LNV 

Regeling van werkzaamheden

1. Agendapunt: Commissie Regeling van werkzaamheden

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, 
A.A.H. van Campen (VVD) - 16 februari 2023
Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om een kabinetsreactie te vragen over 
het rapport ‘Natuurbrandsignaal 2023 (NIPV). - 2023Z02830

Voorstel: Ter bespreking.
Volgcommissie(s): J&V

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, 
C.A.M. van der Plas (BBB) - 16 februari 2023
Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) om een commissiedebat te voeren 
over bossen en bossenstrategie. - 2023Z02828

Voorstel: Ter bespreking.

Brievenlijst

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

Mededelingen

Geen agendapunten

Uitnodigingen

3. Agendapunt: Verzoek tot aanbieding boek 'Met de pet rond' d.d. 21 februari 2023



    

Zaak: Brief derden - E. Klein Kranenbarg te  - 7 februari 2023
Verzoek tot aanbieding boek 'Met de pet rond' d.d. 21 februari 2023 - 
2023Z02107

Voorstel: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 7 maart 2023 van 13.15 tot 13.30 
uur.

4. Agendapunt: Verzoek Ambassade van Oekraïne, namens commissie voor Landbouw- 
en Grondbeleid van Oekraïense parlement, om gesprek over 
landbouwbeleid

Zaak: Brief derden - Ambassade van Oekraïne (NL) te Den Haag - 15 februari 2023
Verzoek Ambassade van Oekraïne, namens commissie voor Landbouw- en 
Grondbeleid van Oekraïense parlement, om gesprek over landbouwbeleid - 
2023Z02811

Voorstel: Wenst de commissie in te gaan op het verzoek van 'The Committee of the 
Verkhovna Rada of Ukraine on Agricultural and Land Policy' (de commissie 
Landbouw- en Grondbeleid van het Oekraïense Parlement) om een gesprek 
(via video conference) te organiseren over de in de brief genoemde 
onderwerpen? Zo ja, dan zal een geschikte datum gezocht worden en een 
inventarisatie voor deelname worden uitgezet.

Volgcommissie(s): BuZa

Wet- en regelgeving

Geen agendapunten

Stukken van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

5. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van 
het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van 
het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-482)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 6 februari 2023
Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van het Besluit 
gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-482) - 33037-488

Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Mestbeleid.

6. Agendapunt: Implementatie vier maatregelen zevende Nederlandse 
Actieprogramma  Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 14 februari 2023
Implementatie vier maatregelen zevende Nederlandse Actieprogramma  
Nitraatrichtlijn - 33037-489

Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Mestbeleid.

7. Agendapunt: Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest vierde 
kwartaalrapportage 2022

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 16 februari 2023
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest vierde kwartaalrapportage 
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2022 - 2023Z02815
Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Mestbeleid.

8. Agendapunt: Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 9 februari 2023
Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023 - 21501-32-1512

Voorstel: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 20/21 
maart met als inbrengdatum 13 maart 2023.

Volgcommissie(s): EU

9. Agendapunt: Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 9 februari 2023
Vierde kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV 2022 - 
22112-3603

Voorstel: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 20/21 
maart met als inbrengdatum 13 maart 2023.

Volgcommissie(s): EU

10. Agendapunt: Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel 
hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd 
(Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over 
opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 3 februari 2023
Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe 
binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 
35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een 
algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16) - 26643-970

Voorstel: Wenst de commissie conform het voorstel van de rapporteurs van de 
commissie DiZa een schriftelijk overleg te voeren over de betreffende brief, 
waarbij de vraagsuggesties van de rapporteurs desgewenst betrokken kunnen 
worden (zie stafnotitie hieronder)? Zo ja, dan zal de inbrengdatum voor dit 
schriftelijk overleg worden vastgesteld op 7 maart 2023 om 14.00 uur.

Noot: De leden Dekker-Abdulaziz (D66) en Leijten (SP) fungeren bij de commissie 
DiZa als rapporteurs op het thema 'Monitoren opruimen vervuilde data'.

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 9 februari 2023
Stafnotitie - Reflecties van de rapporteurs Monitoren opruimen vervuilde data 
cie. LNV - 2023Z02178

Voorstel: Betrekken bij de behandeling van bovengenoemde brief 26643-970

11. Agendapunt: Appreciatie op de IKA-visketen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 14 februari 2023
Appreciatie op de IKA-visketen - 29675-220

Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA).

Volgcommissie(s): VWS

12. Agendapunt: Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de 
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Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door 
het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare 
in de ecoregeling weg te nemen (Kamerstuk 36200-XIV-99)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 14 februari 2023
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot 
over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het 
onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de 
ecoregeling weg te nemen (Kamerstuk 36200-XIV-99) - 36200-XIV-118

Voorstel: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Landbouw, Klimaat en 
Voedsel.

13. Agendapunt: Advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet 
dieren

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 6 februari 2023
Advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren 
- 35746-6

Voorstel: Reactie op het advies van de Raad van State in de vorm van een nota van 
wijziging voor de Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van 
de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (Kamerstuk 35 
746) afwachten.

14. Agendapunt: Uitvoering moties over emissies landbouwexportproducten en 
ontwikkeling fossielvrije landbouwmachines

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 16 februari 2023
Uitvoering moties over emissies landbouwexportproducten en ontwikkeling 
fossielvrije landbouwmachines - 2023Z02820

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Stukken van de minister voor Natuur en Stikstof

15. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over Beleidsadvies Landsadvocaat 
over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke 
commissie (Kamerstuk 35334-218)

Zaak: Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 
10 februari 2023
Antwoorden op vragen commissie over Beleidsadvies Landsadvocaat over 
handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie (Kamerstuk 
35334-218) - 35334-224

Voorstel: Desgewenst betrekken bij het plenair debat NPLG en Stikstofproblematiek.

16. Agendapunt: Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

Zaak: Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 
10 februari 2023
Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders - 35334-222

Voorstel: Desgewenst betrekken bij het plenair debat NPLG en Stikstofproblematiek.

17. Agendapunt: Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG
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Zaak: Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 
10 februari 2023
Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG - 34682-
114

Voorstel: Desgewenst betrekken bij het plenair debat NPLG en Stikstofproblematiek.

18. Agendapunt: Appreciatie artikel Het Financieele Dagblad en rapport EIB: betekenis 
van stikstofcrisis voor vestigingsklimaat

Zaak: Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 
16 februari 2023
Appreciatie artikel Het Financieele Dagblad en rapport EIB: betekenis van 
stikstofcrisis voor vestigingsklimaat - 2023Z02762

Voorstel: Desgewenst betrekken bij het plenair debat NPLG en Stikstofproblematiek.

19. Agendapunt: Uitstel toezending fiche: Herziening van het EU-initiatief inzake 
bestuivers; Een 'New Deal' voor bestuivers

Zaak: Brief regering - minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink - 
15 februari 2023
Uitstel toezending fiche: Herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers; 
Een 'New Deal' voor bestuivers - 2023Z02702

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Volgcommissie(s): EU

Stukken van andere bewindspersonen

20. Agendapunt: Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof door Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 10 februari 2023
Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof door Financiën - 35334-
223

Voorstel: Desgewenst betrekken bij het plenair debat NPLG en Stikstofproblematiek.
Volgcommissie(s): FIN

Overige stukken

21. Agendapunt: Tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel verordening 
duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, A.A.H. van Campen (VVD) - 14 februari 2023
Tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel verordening 
duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen - 22112-3605

Voorstel: Betrekken bij het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 13 
maart 2023.

Volgcommissie(s): EU

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 14 februari 2023
Stafnotitie: analyse ECPRD inbreng EU-voorstel duurzaam gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen - 2023Z02610

Voorstel: Ter informatie.
Volgcommissie(s): EU
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22. Agendapunt: Stafnotitie - Stand van zaken uitvoering wetenschapstoetsen

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.P. Jansma - 16 februari 2023
Stafnotitie - Stand van zaken uitvoering wetenschapstoetsen - 2023Z02833

Voorstel: Ter bespreking: zie beslispunten in stafnotitie.

23. 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)

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 22-02-2023 18.00 - 20.00 Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) inclusief 
het instrumentarium
• wo 08-03-2023 12.15 - 13.15 Strategische Procedurevergadering LNV

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

24. Agendapunt: Stand van zaken energietransitie glastuinbouw

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 7 februari 2023
Stand van zaken energietransitie glastuinbouw - 32627-44

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Tuinbouw en Visserij op 9 
februari 2023.
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25. Agendapunt: Startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote wateren

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema 
- 7 februari 2023
Startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote wateren - 21501-32-1514

Voorstel: Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Tuinbouw en Visserij op 9 
februari 2023.

Rondvraag

Geen agendapunten

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier: R.P. Jansma

Activiteitnummer: 2022A08193
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