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1. 30826  

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de 

pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)  

32369  

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod 

pelsdierhouderij  

De commissie brengt ten aanzien van voorstel 32369 eindverslag onder voorbehoud uit en 

stelt voor – gelet op de nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel 30826 

(30826, H), die zij op 9 april 2010 heeft ontvangen1 – beide voorstellen gecombineerd 

plenair te behandelen op 5 oktober 2010.  

De commissie stelt het op prijs wanneer voorafgaand aan de plenaire behandeling, de 

uitkomsten bekend zijn van door de minister van LNV aan de Tweede Kamer toegezegd 

onderzoek naar de mogelijke kosten die het wetsvoorstel meebrengt voor de Staat.  

De commissie deelt de conclusies van deze commissievergadering per brief aan de minister 

mee. 

 

2. E1000302 

Met betrekking tot de Aanbeveling voor het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor 

onderzoek „Landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering” levert het lid Peters (SP) 

een tekst aan voor een brief aan de regering. De commissie besluit de brief in beginsel als 

commissiebrief te verzenden, mits – na voorafgaande rondzending per e-mail van de 

conceptversie aan de commissie – niet gebleken is dat daartegen bezwaar bestaat.    

 

3. Nahangprocedure3 Vleeskuikenbesluit ((32423, 1) 

De commissie neemt de brief van de minister van LNV van 11 juni 2010 voor kennisgeving 

aan. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  De commissie besloot op 13 april 2010 in meerderheid de in het vooruitzicht gestelde novelle 
(d.i. voorstel 32369) af te wachten alvorens tot plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel 30826 
over te kunnen gaan.  
2  Zie dossier op www.europapoort.nl  
3  Artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 


