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1. De brief1 van de minister van LNV van 11 juli 2008 (kenmerk: Viss. 2008/4161) naar 

aanleiding van de brief van de commissie van 25 juni 2008 (kenmerk: 141656U) met 
vragen aan de Nederlandse regering inzake het voorstel tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 423/2004 wat betreft het herstel van kabeljauwbestanden en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2847/93 (COM(2008) 162 def.) en het bijbehorende BNC-fiche 
van de regering worden voor kennisgeving aangenomen.2  
 
 

2. De brief3 van de minister van LNV van 11 juli 2008 (kenmerk: TRCJZ/2008/2034) inzake 
evaluatie natuurwetgeving en de bijlagen (ter uitvoering van toezegging LNV 2004-11 
van 17 september 2004) zal worden betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel 
tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (31038) 
 

 
3. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

31474 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende 
met de Voorjaarsnota) 

 
31474 F  Wijziging van de begrotingsstaat van het diergezondheidsfonds voor het 

jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
worden door de commissie blanco eindverslagen uitgebracht ten einde ze als 
hamerstukken af te doen. 

 
4. Met betrekking tot de doorverwijzing door de commissie ESO (8 juli 2008) van de 

voorstellen voor verordeningen voor directe inkomensondersteuning voor landbouwers, 
voor aanpassingen aan de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten, 

                                                
1 Opgenomen in het Verslag van een schriftelijk overleg, Kamerstukken I 2007/08, 22 112, BP herdruk 
2 Zie dossier E080051 op www.europapoort.nl  
3 Ook opgenomen in Kamerstukken II 2007/08, 31 536, nr. 1   

http://www.europapoort.nl/
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voor steun aan plattelandsontwikkeling en voor Gemeenschapsrichtlijnen voor 
plattelandsontwikkeling in de periode 2007-20134 (doorverwijsbrief, BNC-fiche en 
voorstellen van de Europese Commissie opgenomen in bijlage) besluit de commissie deze 
opnieuw te agenderen voor de commissievergadering van 23 september 2008. 
 

5. Met betrekking tot het voorgenomen werkbezoek geeft de commissie er de voorkeur aan 
om de thematiek te beperken tot genetische modificatie. 
 

6. Het wetgevingsdossier inzake de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (31 
038) zal op vrijdag 19 september 2008 gereed komen. 
In de commissievergadering van 23 september 2008 zal de voortgang in de 
inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de expertbijeenkomst biotechnologie 
worden teruggekoppeld 

 
 

 
De griffier van de commissie, 
Warmolt de Boer  

 
 

                                                
4 Zie dossier E080065 op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/

