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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 29 september 2017
De vaste commissie voor Economische Zaken2 heeft op 13 juni 2017
gesproken over de informatiebehoefte van de leden ten aanzien van de
toekomst van landbouw en de veehouderij.
Zij heeft in verband hiermee te kennen gegeven een technische briefing
door ter zake kundige ambtenaren van het Ministerie van EZ op een nader
te bepalen datum zeer op prijs te stellen.
Naar aanleiding hiervan heeft zij de Staatssecretaris van Economische
Zaken op 16 juni 2017 een brief gestuurd met het verzoek om informatie
over zowel de huidige stand van zaken op de beleidsterreinen landbouw
en veeteelt alsmede over de te verwachten toekomstige ontwikkelingen
op die terreinen.
De Minister van Economische Zaken heeft op 29 september 2017
gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
De Boer
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken
Den Haag, 16 juni 2017
De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 13 juni 2017
gesproken over de informatiebehoefte van de leden ten aanzien van de
toekomst van landbouw en de veehouderij.
De commissie EZ heeft in verband hiermee te kennen gegeven een
technische briefing door ter zake kundige ambtenaren van het Ministerie
van EZ op een nader te bepalen datum zeer op prijs te stellen. De
commissie wenst daarbij geïnformeerd te worden over zowel de huidige
stand van zaken op de beleidsterreinen landbouw en veeteelt alsmede
over de te verwachten toekomstige ontwikkelingen op die terreinen.
Tevens wenst de commissie geïnformeerd te worden over de mogelijke
gevolgen van die ontwikkelingen voor onder andere de wet- en regelgeving. Gezien de complexiteit van de wetgeving heeft de commissie
behoefte aan een totaalbeeld van de huidige en toekomst ontwikkelingen
op juridisch gebied.
De commissie verzoekt u dan ook om hiervoor toestemming te verlenen.
Met betrekking tot de organisatorische aspecten kunnen uw ambtenaren
contact opnemen met de commissiestaf.
De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
A.M.V. Gerkens
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 september 2017
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben per
brief van 16 juni jl. aangegeven een technische briefing over de huidige
stand van zaken op de beleidsterreinen landbouw en veeteelt alsmede de
te verwachten toekomstige ontwikkelingen op die terreinen, door
ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken op prijs te stellen
(kenmerk 161342u). Gezien de omvang en complexiteit van het onderwerp
geef ik u hierbij een overzicht van de meest recent verstuurde brieven aan
de Eerste en Tweede Kamer, waarin de laatste stand van zaken op de
genoemde onderwerpen is weergegeven.
Mestbeleid: fosfaat, derogatie en Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
–
–

–
–
–

Brief aan Tweede Kamer: Voortgang invulling zesde actieprogramma
nitraatrichtlijn van 4 juli 2017 (33 037, nr. 219)
Brief aan Tweede Kamer: Generieke korting fosfaatrechten en advies
Commissie Knelgevallen fosfaatrechten van 12 juli 2017 (TK 34 532,
nr. 100)
Brief aan Tweede Kamer: Tweede kwartaalrapportage CBS fosfaatreductieplan van 18 augustus 2017 (TK 33 037, nr. 221)
Brief aan Tweede Kamer: Regeling fosfaatreductieplan 2017 van
15 september 2017 (TK 33 037, nr. 223)
Brief aan Tweede Kamer: Voortgang en resultaten verschillende
dossiers over mestbeleid van 7 september 2017 (33 037, nr. 222)

Luchtkwaliteit rondom veehouderijen
–

–

Brief aan Tweede Kamer: Rapport «Veehouderij en gezondheid
omwonenden (aanvullende studies)» van 16 juni 2017 (TK 28 973,
nr. 192)
Brief aan de Eerste Kamer: Aanbieding brief van 7 juli 2016 aan de
Tweede Kamer over aanbieding rapporten gezondheidsrisico’s rond
veehouderijen van 6 december 2016 (EK 28 973, A).

Ik ben graag bereid toestemming te verlenen voor het verzorgen van een
technische briefing. Graag verneem ik op welke van bovenstaande
onderwerpen de vaste commissie voor Economische Zaken tijdens deze
briefing een toelichting wenst te ontvangen.
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
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