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Den Haag, 4 juli 2006  

 

 

Aan de leden en plv. leden van de vaste commissie voor  

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

 

 

 

 

Korte aantekeningen van de vergadering  

Van dinsdag 4 juli 2006 

 

1. Met betrekking tot wetsvoorstel 

30211  Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met het vervallen van de 

Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij en de sportvisakte 

alsmede enkele andere wijzigingen van deze wet 

 

wordt eindverslag uitgebracht teneinde af te doen als hamerstuk.  

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

30401*  Het creëren van een wettelijke basis in de Gezondheids- en welzijnswet 

voor dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de 

bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende 

activiteiten 

 

wordt de fractie van de SP in de gelegenheid gesteld binnen twee weken aan te geven of er 

behoefte bestaat aan een voorbereidend onderzoek op 5 september 2006. Zo nee, dan wordt 

eindverslag uitgebracht teneinde af te doen als hamerstuk.  

 

3. De leden Walsma (CDA) en Van den Oosten (VVD) melden zich aan voor de 

interparlementaire bijeenkomst van het Finse voorzitterschap op 12/13 oktober 2006. 

De griffier wordt verzocht na te gaan welke leden van de Tweede Kamer deze 

bijeenkomst zullen bijwonen. 

 

4. N.a.v. de publicatie van het SER-advies over cofinanciering van het EU-

landbouwbeleid (ook gedrukt onder nummer 28625, 34) wenst de commissie 

omstreeks begin oktober een informeel gesprek met de minister LNV/hoge 

ambtenaren te voeren. 

 



2 / 2 

5. Een werkbezoek van de commissie in het najaar zou aan Zeeland kunnen worden 

gebracht (bijv. zilte zoom, mosselvisserij, recreatie en landbouw). De griffier wordt 

verzocht in overleg met het ministerie een programma uit te werken en de commissie 

een notitie te doen toekomen ter voorbereiding op het werkbezoek. 

 

6. De commissieleden worden geattendeerd op een opmerking van de accountant bij het 

faunafonds betreffende de afwezigheid van een Raad van Toezicht. 

 

 

De wnd. griffier van de commissie 

Kim van Dooren  


