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Den Haag, 14 december 2004  

 
Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor: 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 
Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 14 december 2004 

 
1.  
Werkbezoeken in voorjaar 2005:  
- programma (bijgevoegd).  
- data voor de twee werkbezoeken.  
Ingestemd wordt met de voorstellen inzake twee werkbezoeken. 
In overleg met het ministerie zullen op 21 december a.s., aan de hand van alternatieven twee data, één 
in het voorjaar, één in september/oktober van 2005 worden vastgesteld.   
 
2. 
E040214  Rapport over de vereenvoudiging van de GMO voor groenten en fruit  
Aan de minister van LNV zal schriftelijk worden meegedeeld dat de commissie met de door de 
regering gekozen lijn instemt; zij zal de minister de vraag voorleggen op welke wijze de steun aan die 
lijn verstevigd zou kunnen worden. De desbetreffende concept-brief zal worden geagendeerd op 
21 december a.s..  
 
3. 
E040215  Mededeling over de hervorming van de suikersector  
De commissie zal de minister van LNV schriftelijk meedelen dat zij van harte instemt met het beleid 
van de regering inzake de hervorming van de suikersector. Dat beleid dient vooral ook gericht te zijn 
op steun aan de ontwikkelingslanden. De 60% compensatie zou van tijdelijke duur moet zijn 
aangezien zij in feite inkomenssteun is. Afschrift van de op 21 december vast te stellen brief zal 
worden gezonden aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.  
 
4. 
28171  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke 

verplichtingen 
 

Eindverslag zal worden uitgebracht. Voorgesteld zal worden de openbare behandeling te doen 
plaatsvinden op 18 januari 2005.  
 
5.  
Rondvraag.  
Een verzoek van het Productschap Veehouderij tot het voeren van een gesprek met de commissie over 
de paardenhouderij zal worden ingewilligd, met dien verstande dat de commissie de agenda voor zo’n 
gesprek nog zal vaststellen.  
 
De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen. 
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