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

regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken 
  Op 2 december 2008 zal door de fracties van PvdA en SP inbreng worden 

geleverd voor het nader voorlopig verslag. Onder voorbehoud van adequate 
beantwoording van de gestelde vragen door de regering zal onderzocht worden of 
de plenaire behandeling kan plaatsvinden op 22/23 december 2008, dan wel op 3 
februari 2009. 
 

2. De brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 
19 november 2008 inzake het niet vermelden van de motie Koffeman c.s. in de 
bijlage moties en toezeggingen van de begroting LNV 2009 wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

 
3. De brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 

14 november 2008 inzake afdoening toezeggingen Eerste Kamer (EK 31.700 
XIV, B) wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

4.  Met betrekking tot de brief van staatssecretarissen van Financiën en van 
Economische Zaken en van de minister van Justitie van 3 november 2008 inzake 
Vaste VeranderMomenten (VVM), (TK 29.515, nr. 270) sluit de commissie zich aan 
bij het voorstel ter zake van de commissie voor Economische Zaken in haar 
commissievergadering van heden. Tevens stelt zij voor het te betrekken bij het 
nog te houden debat over de kwaliteit van wetgeving in de Eerste Kamer. 

 
5.  Als uitkomst van de bespreking van het Werk- en wetgevingsprogramma 2009 van 

de Europese Commissie (COM(2008) 712)1 besluit de commissie de volgende 
Europese voorstellen voor te dragen voor parlementaire toetsing, zo mogelijk in 
het kader van de parlementaire subsidiariteitstoets: 

 

                                                
1  Betreft doorverwijzing commissie ESO (18 november 2008), zie ook dossier E080133 op 
www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/
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  - Mededeling over het EU-standpunt met het oog op de 
klimaatsveranderingsconferentie van de VN (COP-15, Kopenhagen) (WWP, Bijlage 
I, p. 3.) 

  - Mededeling kwaliteitsbeleid landbouwproducten (WWP, Bijlage I, p. 5.) 
  - Groenboek over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (WWP, 

Bijlage I, p. 7.) 
   
6. De commissie spreekt haar waardering uit voor de expertbijeenkomst 

“Biotechnologie in de landbouw” en het werkbezoek aan Wageningen, in het 
bijzonder ook richting de WUR en het Rathenau Instituut. 

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

 
 


