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1. Mondeling overleg 

De commisie neemt kennis van het feit dat het voor 22 november 2011 geplande kennis-

makingsgesprek met de staatssecretaris van EL&I geen doorgang kan vinden vanwege 

verhindering van de staatssecretaris. De commissie hecht er aan de staatssecrertaris te 

spreken nog vóór het plenaire debat over het initiatiefvoorstel Thieme (31571), dat is 

voorzien voor 13 december 2011. Zij besluit daarom de voor het kennismakingsgesprek 

geagendeerde onderwerpen alsnog met de staatsseceretaris te bespreken tijdens een 

mondeling overleg, dat - afhankelijk van de agenda van de Kamer - zal worden gehouden op 

dinsdag 29 november 2011 dan wel op dinsdag 6 december 2011.  

 

2. 32603 

Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van 

gegevens)  

De commissie besluit eindverslag uit brengen teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen, tenzij door de SP-fractie (Elzinga/Smaling) uiterlijk woensdag 23 november 2011, 

12:00 uur ter griffie wordt gemeld dat er behoefte bestaat aan een plenair debat. 

 

3. Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 17 november 2011 met reactie op commissiebrief 

van 20 oktober 2011 (33000 XIII, C) 

De commissie besluit de behandeling van het onderwerp decentralisatie natuur in de Tweede 

Kamer af te wachten en de behandeling van de brief opnieuw te agenderen op 6 december 

2011. 

 

4. 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)  

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 18 november 2011 inzake behandeling 

wetsvoorstel 32609 XIII (32609 XIII, B) 

De commissie besluit de brief te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris 

van EL&I op 29 november 2011 dan wel 6 december 2011.  
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5. Mededelingen en rondvraag 

De commissievoorzitter wijst er op dat op dinsdag 6 december 2011 een petitie zal worden 

aangeboden inzake het initiatiefvoorstel Thieme (31571) en vraagt de leden van de 

commissie daarbij aanwezig te zijn. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 


