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1. 32609 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire 

begrotingen)  

De commissie stelt voor de afhandeling van dit wetsvoorstel, waarover reeds op 10 mei 2011 

blanco eindverslag is uitgebracht, uit te stellen. Enkele commissieleden spreken de wens uit 

het wetsvoorstel indien mogelijk gezamenlijk plenair te behandelen met de 

initiatiefwetsvoorstellen pelsdierhouderij (30826 en 32369).  

Indien een gezamenlijke behandeling met de initiatiefvoorstellen te lang op zich laat wachten, 

dan overwegen deze leden alsnog over te gaan tot een schriftelijke behandeling van het wets-

voorstel door middel van een briefwisseling met de regering. 

 

2. 32609 XIV 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele 

suppletoire begrotingen)  

De fracties van CDA (Willems) en VVD (Schaap) stellen voor het wetsvoorstel, waarover 

reeds op 10 mei 2011 blanco eindverslag is uitgebracht en ten aanzien waarvan op die datum 

ook een verzoek om hoofdelijke stemming werd gedaan, als hamerstuk af te doen.  

De commissie neemt dit voorstel over.  

 

3. E1100231 

Voorstel voor een verordening houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van 

steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van 

de landbouwmarkten COM(2011)193 

De fracties van SP (Peters), GroenLinks (Böhler) en de fractie-Yildirim (Yildirim) sluiten 

zich aan bij de inbreng van de PvdD (Koffeman). De brief zal aldus worden aangepast en 

daarna worden verzonden.  
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4. Uitvoering motie Koffeman (32504 / 32505 / 32401, I) 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën van 13 mei 2011 

(32504, L) voor kennisgeving aan. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a. Het lid Smaling (SP) geeft aan voornemens te zijn de interparlementaire bijeenkomst 

van 12 juli 2011 over het GLB ('The Common Agricultural Policy towards 2020')  bij te wonen. 

b. Er worden vanuit de commissie dankwoorden uitgesproken richting de voorzitter voor 

zijn werkzaamheden in de afgelopen vier jaar. De voorzitter van de commissie dankt de leden 

voor de zeer plezierige samenwerking. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 


