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1. Voorhang1 ontwerpbesluit gewasbescherming  

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 maart 

2011 (32372, 47)) 

De commissie besluit af te wachten of de Tweede Kamer besluit vragen te stellen aan de 

regering naar aanleiding van het ontwerpbesluit. Indien dat het geval is, zal de staf deze 

vragen aan de commissie doen toekomen. De commissie besluit voorts het ontwerpbesluit op 

19 april 2011 opnieuw te agenderen. 

 

2. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Brief van de minister en de staatssecretaris van EL&I van 29 maart 2011 (32500 XIII / XIV, 

D) met een reactie op het toezeggingenrappel  

De commissie besluit het ambtelijk advies over te nemen, met dien verstande dat toezegging 

T01118 als openstaand geregistreerd blijft. Met betrekking tot deze toezegging bestaat 

vanuit de fractie van het CDA (Benedictus) de behoefte om schriftelijk nadere vragen te 

stellen over het standpunt van de regering inzake de nakoming van deze toezegging.  

De conceptbrief zal onder de commissieleden circuleren om zo nodig te worden aangepast en 

zal daarna als commissiebrief worden verstuurd. 

 

3. Mededelingen en rondvraag  

Het lid Koffeman (PvdD) geeft aan een aantal vragen te hebben aan de regering over de 

uitvoering van de motie-Koffeman c.s. van 21 december 2010 (32504 / 32505 / 32401, I)  

inzake de rapportage van duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel. De conceptbrief 

zal onder de commissieleden circuleren om zo nodig te worden aangepast en zal daarna als 

commissiebrief worden verstuurd.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Voorhang op basis van de artikelen 28, derde lid, 75, tweede lid, en 80, negende lid, van de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede op grond van artikel 21.6 in samenhang met de 
artikelen 8.40 en 10.32 van de Wet milieubeheer 


