
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
21 december 2010  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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1. 30826 
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de  
pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) 

32369 

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod 

pelsdierhouderij  

De commissie bespreekt de brief1 van de initiatiefnemers (30826/32369, K) inzake 

voorstellen tot flankerend beleid voor de nertsenhouderij. Zij besluit de initiatiefnemers een 

brief te sturen met nadere vragen en het verzoek spoed te betrachten bij de concretisering 

van de novelle. Tevens wordt daarin aangedrongen op het op de kortst mogelijke termijn 

indienen door de initiatiefnemers in de Tweede Kamer van een motie met een gelijke 

strekking als gewijzigd amendement 32500 XIV, 21. 

 

2. 31389 

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen 

(Wet dieren)  

De commissie wenst de nadere procedure aan te houden tot 18 januari 2011.  

De commissie streeft ernaar onderhavig wetsvoorstel op 12 april 2011 plenair te behandelen.  

 

3. E100041A2 

Commissiemededeling inzake de vrijheid die de lidstaten moeten hebben om besluiten te 

nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (COM(2010)380) 

E100041B3 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te 

verbieden (COM(2010)375) 

Door de commissie geselecteerd als prioritaire Europese dossiers. 

De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van EL&I van 

16 december 2010 (32472, A) en van het afschrift van de brief van de staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu van 14 december 2010 aan de Tweede Kamer (32472, 5).  
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Deze brieven vormen voor de fractie van de SP (Peters) aanleiding inbreng te leveren voor 

nadere vragen. De inbreng wordt geagendeerd op 18 januari 2011. 

 

4. E1000754 

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 met 

betrekking tot contractuele betrekkingen in de zuivel- en zuivelproductensector 

COM(2010)728 

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier. 

Er zal een commissiebrief worden verstuurd aan de regering op basis van de inbreng van de 

CDA-fractie (Benedictus). 

 

5. Europese voorstellen  

De Europese voorstellen COM(2010) 745 en COM(2010) 733 zullen op 18 januari 2011 

voor procedure worden geagendeerd. 

 

6. Mededelingen 

De leden zijn door de staatssecretaris van EL&I bij brief van 15 december 2010 uitgenodigd 

voor een bezoek aan de jaarlijkse agrarische consumentenbeurs, de 'Internationale Grüne 

Woche' (Berlijn 20 en 21 januari 2011). Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks aan-

melden volgens de in de brief aangegeven wijze. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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