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1. 30826  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod 

op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel zal het voorbereidend onderzoek worden gehouden op 

29 september 2009. 

 

2. 31945  Wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnorm) 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel zal het voorbereidend onderzoek worden gehouden op 

6 oktober 2009. 

 

3. Uitvoering motie Smaling c.s. (31.038, H) 

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van LNV van 3 juli 2009 

inzake uitvoering van de motie Smaling c.s. (31.038, H) en de Mededeling aan Eerste 

Kamer van publicatie wijziging uitvoeringsregeling natuurwetgeving (brief van de minister 

LNV van 23 juni 2009) besluit de commissie de minister van LNV uit te nodigen voor 

overleg met de commissie op 22 september 2009. Ter voorbereiding daarop zal door de 

leden Willems/Doek (CDA), Eigeman (PvdA) en Smaling (SP) een vraagpuntennotitie 

worden voorbereid. Voorafgaand aan het overleg met de minister wenst de commissie een 

reguliere vergadering te beleggen.   

 

4. Beleidsdebat najaar 2009 ( / 2010)  

De commissie LNV stelt voor om in maart 2010 een beleidsdebat te organiseren rondom 

de thema’s natuur en natuurbescherming, voortvloeiend uit de plenaire behandeling in de 

Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 inzake 

regulering bestaand gebruik (31.038). Hiertoe zal op termijn een notitie worden voorbereid 

door de leden Doek (CDA) en Eigeman (PvdA). Op basis van deze notitie zal de 

commissie een besluit nemen over de verdere inhoudelijke voorbereiding van het 

beleidsdebat. 

 

 



 datum 7 juli 2009 

 kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

5. Excursie/werkbezoek Groene 111 tijdens het zomerreces 

Het lid Eigeman (PvdA) geeft een mondelinge toelichting. De leden zijn van harte 

uitgenodigd aan deze externe activiteit (op 21 augustus 2009) deel te nemen. 

 

 

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

Warmolt de Boer 

 

 

 

                                               
1  Groene 11 is een samenwerkingsverband van elf natuur- en milieuorganisaties, waaronder 
Natuurmonumenten en IVN, om gezamenlijk een permanente vertegenwoordiging te hebben in 
parlementair Den Haag (zie: http://nciucn.nl/).  
Voorstel om op 21 augustus 2009 een excursie/werkbezoek af te leggen van een halve dag.  
Het programma zou er als volgt uit kunnen zien:  
- Ontvangst werkschuur Natuurmonumenten Nieuwkoop, Hollandse Kade 23 Woerdense Verlaat. 
- Wandeling / excursie over de Hollandse Kade. 
- Bezoek bezoekerscentrum Nieuwkoop, Dorpsstraat 116 Nieuwkoop. 
- Gesprek: Natura2000/ integratie herziening natuurwetgeving/ crisis- en herstelwet irt natuur.  


