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1. De commissie stelt voor op 5  dan wel 12 februari 2008  (met uitwijkdatum 4 maart 
2008) een begrotingsdebat te houden met de minister van LNV. Na enig beraad over 
mogelijke onderwerpen voor het debat wordt voorgesteld vooralsnog alleen de minister 
van LNV uit te nodigen.  
Ten behoeve van het College van Senioren zal een overzicht worden opgesteld van te 
voeren begrotingsdebatten en te kiezen thema’s, waarna mogelijk ook besloten kan 
worden tot het voeren van bredere beleidsdebatten. 
Een eerste inventarisatie van mogelijk aan te snijden onderwerpen, die wellicht onder 
het  overkoepelende thema “anticipatie op Europese en mondiale ontwikkelingen op 
landbouwgebied” aangesneden kunnen worden, levert het volgende op: 
- Ontwikkelingen in het Europese landbouwbeleid & health check; advies Raad 

landelijk gebied i.h.k.v. toekomst van het GLB “publieke belangen borgen”: 
veiligstellen voedselvoorziening, duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en 
aantrekkelijke leefomgeving en maatschappelijk verantwoorde productiemethoden  

- Kennis en innovatie t.b.v. de landbouwsector; 
- RO-beleid: Ecologische hoofdstructuur; grondbeleid, dynamiek staatsorganen; 
- Mondiale ontwikkelingen; duurzaamheid; biobrandstoffen; voedseloverschot 

verdwijnt; 
- Structuurbeleid raakt uit zicht; 
- Dierenwelzijn. 

 
De commissie zal zich de komende maand nader beraden en bezien of een verdere 
toespitsing mogelijk is, dan wel voorbereiding in breder verband wenselijk is. 
 

2. Rondvraag 
- Het lid Peters rapporteert uit een bijeenkomst bij de Academie voor Wetenschappen 

dat het wellicht wenselijk zou zijn als er mondiaal een panel zou komen - à la het 
Intergovernmental Panel on Climate Change - voor energie. 

- Het lid Sylvester meldt in Suriname te zijn geweest. T.a.v. de landbouwsector meldt zij 
dat het opmerkelijk is dat 750 plantages wachten op nieuwe eigenaren en dat er veel 
belangstelling bestaat voor glastuinbouw. 

 
 
De griffier van de commissie, 
Kim van Dooren 

 


