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1. E0801421 

De commissie dankt de minister van LNV voor haar brief van 11 februari 2009 (EK 22.112 

CC). De leden van de fracties van SP, GroenLinks en de PvdD achten hun vragen 

uitstekend beantwoord. De brief wordt daarom voor kennisgeving aangenomen. 

 

2. Evaluatie beleidsdebat 

De commissieleden zijn het erover eens dat het beleidsdebat “Biotechnologie in de 

landbouw” (27 januari 2009) van hoge kwaliteit was. Dit werd ook door derden (buiten de 

Eerste Kamer) bevestigd. Het debat werd gekenmerkt d oor inhoudelijke diepgang en 

nuance, terwijl bovendien sprake was van een daadwerkelijke gedachtewisseling op een 

hoog niveau. Ook zijn leden van mening dat de grondige inhoudelijk voorbereiding door 

middel van expertbijeenkomst en een werkbezoek (WUR) hieraan zeer heeft bijgedragen. 

Zij spreken in het bijzonder hun waardering uit voor de inzet en voorbereiding door het 
Rathenau Instituut. Zij reflecteren voorts op de motie die tijdens het debat is ingediend. 

De commissie LNV stelt voor om in mei 2010 een beleidsdebat te organiseren rondom de 

thema’s natuur en natuurbescherming, voortvloeiend uit de plenaire behandeling in de 

Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 inzake 

regulering bestaand gebruik (31.038). Hiertoe zal op termijn een notitie worden voorbereid 

door de leden Doek (CDA) en Eigeman (PvdA). Op basis van deze notitie zal de commissie 

een besluit nemen over de verdere inhoudelijke voorbereiding van het beleidsdebat. De 

commissie heeft kennisgenomen van het voornemen van de commissie V&W voor een 

integraal beleidsdebat over de invulling van de Europese richtlijn Natura 2000 in Nederland 

maar ziet geen aanleiding deze commissie te verzoeken om hieraan als commissie LNV 

deel te nemen. 

 

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De brief van minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 februari 2009 (EK 

31.700 XIV, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De leden waarderen de gewoonte 
van de Afdeling IO om toezeggingen eerst voor te leggen aan de “uitlokker” van de 

toezegging, alvorens deze op de website in te voeren, als zeer positief. 

 

                                                 
1  Zie dossier E080142 op www.europapoort.nl  



 

4. Verzoek voor een gesprek met de commissie van de Dutch Dairymen Board (DDB) 

te Purmerend2 

De commissie bestendigt haar beleid dat niet op zulke verzoeken tot overleg wordt 

ingegaan, en dat het individuele leden vrij staat dit wel te doen (op persoonlijke titel). 

 

 
De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Warmolt de Boer  

 

 

                                                 
2  www.ddb.nu  


