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B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 14 november 2008

De griffier van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1

van de Eerste Kamer heeft op 24 juli 2008 een overzicht van de toezeg-
gingen die de afgelopen jaren door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit tijdens debatten in de Eerste Kamer zijn gedaan ter verifi-
catie voorgelegd aan de secretaris-generaal van het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voorts heeft de commissiegriffier
verzocht na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose
valt te geven van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarop bij
brief van 14 november 2008 geantwoord.

De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

1 Samenstelling:
Schuurman (CU), voorzitter, Holdijk (SGP), Van
der Linden (CDA), Swenker (VVD), Terpstra
(CDA), Slagter-Roukema (SP), Westerveld
(PvdA), Sylvester (PvdA), Putters (PvdA), Doek
(CDA), Eigeman (PvdA), Engels (D66), Slager
(SP), Goyert (CDA), Peters (SP), De Boer (CU),
Willems (CDA), vice-voorzitter, Schaap (VVD),
Huijbregts-Schiedon (VVD), Laurier (GL),
Hermans (VVD), Smaling (SP), Koffeman
(PvdD), Böhler (GL) en Yildirim (Fractie-
Yildirim).
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BRIEF AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Den Haag, 24 juli 2008

Hierbij treft u een overzicht aan van de toezeggingen die de afgelopen
jaren door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens
de debatten in de Eerste Kamer zijn gedaan. Volgens onze administratie
zijn deze toezeggingen nog niet afgedaan en dit wil ik ter verificatie aan u
voorleggen.

Voorts wil ik u verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeg-
gingen een prognose valt te geven van de termijnen waarop deze zullen
worden nagekomen. Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste
commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor te kunnen
leggen, zie ik uw reactie graag voor 15 september 2008 tegemoet.

De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit,
Mr. W. de Boer
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2008

Tot mijn grote spijt heeft beantwoording van bovengenoemde brief niet
eerder plaatsgevonden.

Hierbij ontvangt u de stand van zaken van de openstaande toezeggingen1

van uw Kamer.

Goedkeuring Scheldeverdragen

Toezegging 2008-3: Afgedaan. Uw Kamer is geïnformeerd op 4 juli 2008
(Kamerstuknummer 30 862, K). Het rapport van de Commissie Nijpels is
op 21 oktober 2008 (Kamerstuknummer 30 862, nr. 22) aan de Eerste en
Tweede Kamer verstuurd.

Toezegging 2008-4: Openstaand. Het rapport van de Commissie Nijpels is
op 21 oktober 2008 aan de Eerste en Tweede Kamer verstuurd. De toezeg-
ging wordt uitgevoerd in het kader van het vervolgtraject.

Begrotingsstaat LNV 2008-Diergezondheidsfonds 2008

Toezegging 2008-1: Afgedaan. Op 8 mei 2008 hebben de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en ik de Eerste en Tweede Kamer een brief
gestuurd over de inzet ten aanzien van landbouw, rurale bedrijvigheid en
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden (Kamerstuknummer 31 250, nr.
14). In deze brief is ook ingegaan op de rol van de CGIAR-instellingen.

Begrotingsstaat LNV 2008-Diergezondheidsfonds 2008

Toezegging 2008-2: Afgedaan. Provincie Gelderland neemt de getals-
verhouding van wilde zwijnen op de Veluwe op in haar rapportages. Ook
in de tellingen bij het werkplan wild zwijn 2008–2009 wordt onderscheid
gemaakt naar keilers, zeugen, overlopers en biggen. Dat werkplan is op
3 september jl. aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuknummer
31 581, nr. 1).

Begrotingsstaat LNV 2008-Diergezondheidsfonds 2008

Toezegging 2008-3: Afgedaan. Voor de begroting 2009 heeft het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deelgenomen aan een experi-
ment om meer politieke focus te verkrijgen en minder verantwoordingsla-
sten. De beleidsagenda werd ingedeeld volgens de beleidsprioriteiten van
het kabinet. Voor de begrotingsartikelen betekende het dat de doelen die
zij dienen volledig werden toegelicht en waar mogelijk in de tijd weerge-
geven en grafisch geïllustreerd.
Door deelname aan het experiment, waar de Kamer ook toe opgeroepen
had, hebben de voor 2008 beschreven vensters geen rol meer gespeeld.
Die vensters waren ook vooral bedoeld voor de analyse die tot de beleids-
voornemens hebben geleid.

1 Bron: www.toezeggingenek.nl
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Wijziging Flora- en Faunawet/Wijziging Natuurbeschermingswet
1998

Toezegging 2006-1,2 en 11: Afgedaan. De evaluatie van de natuur-
wetgeving, getiteld «Over wetten van de natuur, Evaluatie van de natuur-
wetgeving: Bevindingen en beleidsconclusies» is op 11 juli 2008 (Kamers-
tuknummer 31 536, nr. 1) aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg
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