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1. 31038 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de 

regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken. Met betrekking tot dit 
wetsvoorstel wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties 
van het CDA (Doek), VVD (Schaap), PvdA (Eigeman), SP (Smaling), 
ChristenUnie (Schuurman) mede namens de SGP. 
De commissie verzoekt de commissiestaf het voorlopig verslag zo spoedig 
mogelijk op te stellen en gelet op het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel 
alvast te bezien welke datum voor het Kerstreces beschikbaar is voor plenaire 
behandeling.  
 

2. Bespreking brief van minister van LNV van 3 oktober 2008 (EK 22.112, BR) 
betreffende de beantwoording van de op 3 juni 2008 door de commissie gestelde 
vragen naar aanleiding van het voorstel voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van 
diervoeders (COM(2008) 124 def).1  
De commissie besluit tot stellen van aanvullende vragen. Het CDA (Goyert) en de 
SP (Peters) zullen een conceptbrief opstellen die zal worden geagendeerd in de 
vergadering van 28 oktober 2008.  
  

3. Bespreking conceptbrief aan de minister van LNV met vragen naar aanleiding van 
de reactie van de minister (31 200 XIV, 31 200 F, G) op de gewijzigde motie 
Koffeman c.s. (31 200 XIV, 31 200 F, E). 
De commissie verzoekt de commissiestaf een redactionele aanpassing aan te 
brengen en de aangepaste brief alvorens te verzenden per mail ter goedkeuring 
aan de commissie voor te leggen. 

 
4. Doorverwijzing van de commissie ESO (7 oktober 2008) inzake het voorstel voor 

een verordening betreffende handel in zeehondenproducten.2 
De commissie besluit de regering een brief te schrijven, waarin aan de orde wordt 
gesteld dat het voorstel ten onrechte geen onderscheid maakt tussen oude en 

                                                
1  Zie dossier E080043 op www.europapoort.nl  
2  Zie dossier E080113 op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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jonge dieren. 
 

5. Bespreking memo d.d. 10 oktober 2008 inzake afwijken van de wet door 
gedelegeerde regelgeving. 
De commissie besluit dit onderwerp opnieuw te agenderen in de vergadering van 
28 oktober 2008. 
 

6. De commissie betreurt het zeer dat het beleidsdebat “Biotechnologie in de 
landbouw” moet worden uitgesteld naar een andere datum in verband met 
verplaatsing van de Algemene Financiële Beschouwingen van 18 naar 25 
november 2008.  
In verband hiermee besluit de commissie voor te stellen het beleidsdebat te 
verplaatsen naar dinsdag 2 december 2008 vanaf 16:30 uur,  teneinde de 
woordvoerders van alle fracties in de gelegenheid te stellen aan het debat deel te 
nemen. 

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


