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Eerste Kamer der Staten-Generaal I 

 

 

Vergaderjaar 2021 – 2022   

 

 

35 925 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 

 

C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG  

Vastgesteld 19 april 2022 

 

 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 21 februari 2022 een brief 

gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken 

ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

 

De minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben op 19 april 2022 

gereageerd. 

 

De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving1 brengt bijgaand verslag uit van 

het gevoerde schriftelijk overleg. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, 

Dragstra 

 

 

 

 

 

  

 

1 Samenstelling: 

Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Pijlman (D66), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), 

A.J.M. van Kesteren (PVV), Arbouw (VVD), Bezaan (PVV), Fiers (PvdA), Dessing (FVD), Geerdink (VVD), Janssen 

(SP), Kluit (GL), Van der Linden (Fractie-Nanninga), Meijer (VVD) (voorzitter), Moonen (D66), Nicolaï (PvdD), 

Prins (CDA), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten), Van Pareren 

(Fractie-Nanninga), Raven (OSF) en Karakus (PvdA) (ondervoorzitter). 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

 
Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat 

 

Den Haag, 21 februari 2022 

 
 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die 

door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. In verband met het aantreden van het 

nieuwe kabinet maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u - eenmalig - ter informatie een 

volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane toezeggingen die door uw 

ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeggingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht 

opgenomen.  

 

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van het nieuwe kabinet opnieuw 

zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het 

geval is, verneemt de Kamer dit uiteraard graag.  

 

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan van de openstaande en 

deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2022 is verstreken.  

 

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via de volgende links: 

 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkcipxn748&ministerie=vkisjsukg3rw  

 

Totaaloverzicht: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkf2aczunx&ministerie=vkisjsukg3rw  

 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen 

leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de 

toezeggingen zullen worden nagekomen, graag vóór vrijdag 8 april 2022. Deze prognose betreft 

daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken. 

 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden en is er derhalve 

bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging aan de 

Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 

van het registratienummer. 

 

 

Prof. dr. J.A. Bruijn 

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 
 

  

https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkcipxn748&ministerie=vkisjsukg3rw
https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkf2aczunx&ministerie=vkisjsukg3rw
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BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 

WATERSTAAT 
 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal  

 

Den Haag, 19 april 2022 
 

 

Met uw brief d.d. 21 februari 2022 heeft u verzocht om een actualisatie van de toezeggingen die 

aan de Eerste Kamer zijn gedaan, en waarvan de termijn op 1 januari 2022 is verstreken. 

 

Hierbij voldoen wij aan uw verzoek. 

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

 

 

Mark Harbers 

 

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 

 

 

drs. V.L.W.A. Heijnen 
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Nr. Datum Debat Onderwerp Stand van zaken 

T014

61 

11-02-

2020 

Voortzetting 
behandeling 

Invoeringswet 

Omgevingswet 

 

De minister voor Milieu 

en Wonen zegt de 

Kamer, naar aanleiding 

van een vraag van de 

leden Nooren (PvdA), 

Kluit (GroenLinks), 

Janssen (SP), Klip-Martin 

(VVD) en Rietkerk 

(CDA), toe de 

uitvoeringsagenda VTH 

aan de Kamer aan te 

bieden vóór de zomer 

van 2020, waarbij 

tevens financiële 

aspecten aan de orde 

komen. 

Toezegging is afgedaan met 

Kamerstuk vergaderjaar 2019–2020, 

35 054, K 1 

T031

47 

25-05-

2021 

Coronatoegangsbewi
jzen/ 

Quarantaineplicht 

voor 

inreizigers/Maatregel

en COVID-19 

 

De minister van 

Infrastructuur en 

Waterstaat zegt de 

Kamer, naar aanleiding 

van vragen van het lid 

Nicolaï, toe rekening te 

zullen houden met het 

advies van het 

OMT/RIVM over de 

vliegverboden in relatie 

tot de wettelijke 

quarantaineverplichting, 

mocht daaruit blijken dat 

de quarantaineplicht 

onvoldoende 

handhaafbaar is. 

Toezegging is afgedaan met 

Kamerstuk 25295, nr. 1356 en 

Kamerstuk 25295, nr. 1297 

T032

04 

29-06-

2021 

Behandeling 
Wijziging van de Wet 

milieubeheer 

 

De staatssecretaris van 

Infrastructuur en 

Waterstaat zegt de 

Kamer, naar aanleiding 

van een vraag van het 

lid Raven (OSF), toe om 

een onderzoek in te 

stellen naar de 

mogelijkheden van 

meervoudig landgebruik 

bij de productie van 

biobrandstoffen. 

Deze toezegging wordt opgepakt met 

het oog op verwachte wijzigingen van 

beleid in het kader van Fit for 55, 

waarin ook een herziening van de 

Richtlijn hernieuwbare energie is 

voorgesteld. Ik verwacht uw Kamer 

eind dit jaar te informeren middels 

een onderzoek. 

 


