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1. Met betrekking tot de door de commissie ESO (8 juli 2008) doorverwezen voorstellen 
voor verordeningen voor directe inkomensondersteuning voor landbouwers, voor 
aanpassingen aan de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en 
voor steun aan plattelandsontwikkeling en voor Gemeenschapsrichtlijnen voor 
plattelandsontwikkeling in de periode 2007-2013 wacht de commissie de inbreng van de 
SP-fractie af, ten einde deze te agenderen in de commissievergadering van 30 
september 2008. Overigens overweegt de commissie de thematiek in breder verband 
aan de orde te stellen bij het beleidsdebat LNV 2009. 

 
2. Met betrekking tot de voorbereiding van de expertbijeenkomst biotechnologie op 

vrijdagmiddag 14 november 2008 neemt de commissie met waardering kennis van het 
paper van het Rathenau-instituut. In aanvulling daarop stelt de commissie voor: 

- om bij thema 1 ook een deskundige bijdrage te verzoeken vanuit het perspectief 
van de biologische landbouw; 

- om bij thema 3 nadrukkelijk ook aandacht te besteden aan (de mogelijke 
knelpunten) van handhaving van regelgeving (i.c. opsporing) 

- aan het slot van het programma een dankwoord van de commissievoorzitter LNV 
te programmeren. 

 De commissiestaf zal dit aan het Rathenau-instituut laten weten. 
 

3. Met betrekking tot het werkbezoek aan Plant Research International, onderdeel van 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) op 19 november 2008 is de 
commissie akkoord met het conceptprogramma. Zij stemt in met de deelname van 
vertegenwoordigers van het Rathenau-instituut. De staf zal binnenkort een 
aanmeldingsformulier naar de leden van de commissie LNV laten uitgaan. 

 
4. Uitnodiging werkbezoek door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Stichting 

Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL).  
De commissie besluit beide organisaties te laten weten geen mogelijkheden te zien voor 
een werkbezoek en is overigens van oordeel dat individuele leden desgewenst op 
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persoonlijke titel in contact kunnen treden met genoemde organisaties. 
 

5. Geen van de commissieleden is in de gelegenheid deel te nemen aan het werkbezoek 
aan Parijs en Brussel op 15 tot en met 17 oktober 2008, georganiseerd door de 
commissie LNV van de Tweede Kamer. Het parttime karakter van het 
Kamerlidmaatschap is hier mede debet aan. De commissie stelt overigens afstemming 
van werkbezoeken, in het bijzonder naar Brussel, met de collega’s in de Tweede Kamer 
bijzonder op prijs. 
 

6. Begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 
en begroting Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 
De vraag of met de voorliggende begroting voldaan is aan de toezegging van de minister 
van LNV uit 2008 dat de vijf “vensters” en de begroting van LNV in het vervolg beter op 
elkaar zullen aansluiten (toezegging LNV 2008, 3) wordt tevens voorgelegd aan het 
Kamerlid dat de toezegging aan de minister heeft ontlokt. 

 
7. Op verzoek van de CDA-fractie stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek van 

het wetsvoorstel 31038 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met 
de regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken uit te stellen tot 21 oktober 
2008. Het verzoek houdt verband met de complexiteit van het wetsvoorstel.  

 De commissie heeft met waardering kennisgenomen van het door de staf voorbereide 
wetgevingsrapport. 
 

 
De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Warmolt de Boer  
 


