
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 dinsdag 8 september 2009    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 datum 8 september 2009 

 kenmerk 40142/WB/ 

 

 

1. E090057 en E0900621 

Met betrekking tot de brief van de minister van LNV van 15 juli 2009 in reactie op de 

commissiebrief van 30 juni 2009 (22.112, CY) besluit de commissie dat de zorgen omtrent 

het behoud van de cruciale sectoren in Nederland met de minister van LNV zullen worden 

gedeeld en marge van het mondeling overleg van 22 september 2009. De minister zal 

gevraagd worden wat de concrete betekenis kan zijn van de bestaande interventie-

mechanismen voor deze sectoren. 

 

2. Toezegging T00988 

Op verzoek van de SP-fractie wordt de bespreking brief van de minister van LNV van 9 juli 

2009 inzake onderzoek kwekersrecht-octrooirecht (31.700 XIV, I) uitgesteld tot de 

commissievergadering van 22 september 2009. 

 

3. Toezegging T00989 

De brief van de minister van LNV van 17 augustus 2009 inzake EU-toelating ggo-aardappel 

(31.700 XIV, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Onderzoek retributiestelsels EU-lidstaten 

De bespreking van de geagendeerde stukken wordt op verzoek van de SP-fractie uitge-

steld tot de commissievergadering van 22 september 2009. 

    

5. Voorbespreking mondeling overleg 22 september 2009 

De opgestelde vraagpuntennotitie wordt onder dankzegging aanvaard en zal als 

uitgangspunt dienen van het mondeling overleg van 22 september. De opstellers zullen als 

eersten het woord voeren bij de overleg. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissievoorzitter zal samen met de voorzitter van de commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie op 27 en 

28 september 2009 in Stockholm deelnemen aan de conferentie Deforestation and climate 

change. 

                                               
1  Zie dossiers E090057 en E090062 op www.europapoort.nl  



 datum 8 september 2009 

 kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

b. De commissie zal in oktober/november 2009 een nadere invulling geven aan het 

beleidsdebat dat zij volgend voorjaar met de minister van LNV wenst te voeren 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 

 


