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1. 31923 

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de 

overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 

2010, 284) 

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te houden op 1 november 2011. 

 

2. Hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid (E110036 t/m E1100401) 

Brief van 7 oktober 2011 van staatssecretaris van EL&I inzake de kabinetsreactie op de 

voorgestelde hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. (32848, A) 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

3. T01380 

Inzet regering dierenwelzijn in EU-verband (31389) 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 3 oktober 2011 (31389, S) 

De commissie besluit om de brief opnieuw voor bespreking te agenderen op 25 oktober 

2011, na behandeling in de Tweede Kamer. 

 

4. T01378 

Onderzoek risico's cross kingdom jumpers (31389) 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 6 oktober 2011 inzake de cross kingdom jumpers 

(31389, T) 

De commissie beschouwt toezegging T01378 nog altijd als openstaand. De commissie 

besluit om de brief te betrekken bij de behandeling van een verslag schriftelijk overleg 

inzake de aanpak van zoönosen (28286, F).2 

 

5. Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 6 oktober 2011 inzake Onderhandelingsakkoord 

decentralisatie natuur (33000 XIII, A) 

                                               
1 Dossiernummers op www.europapoort.nl  
2 In de aansluitende gezamenlijke vergadering van de commissies VWS en EL&I is vervolgens besloten 
om naar aanleiding hiervan het onderwerp croos kingdom jumpers op te nemen in een brief aan de 
minister van VWS inzake de regierol bij zoönosen. 
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De commissie besluit om deze brief opnieuw voor bespreking te agenderen na behandeling in 

de Tweede Kamer. Voorts besluit de commissie om een commissiebrief te zenden aan de 

staatssecretaris van EL&I inzake de samenhang tussen het Onderhandelingsakkoord 

decentralisatie natuur en verschillende terreinen (nieuwe Natuurwet, EHS, Natura 2000, 

inrichting binnenlands bestuur, vereenvoudiging omgevingsrecht). In deze brief wordt 15 

november 2011 als uiterlijke reactietermijn opgenomen, zodat het antwoord van de 

staatssecretaris bij het ingeplande kennismakingsgesprek (22 november 2011 van 15:00 - 

16:00 uur) kan worden betrokken. De staf wordt verzocht hiertoe een conceptbrief per email 

aan de commissie voor te leggen. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

Op verzoek van het lid Ester zal de commissiestaf trachten om bij stukken, die eveneens in 

behandeling zijn bij de Tweede Kamer, steeds aan te geven in de toelichting wat de stand 

van zaken van de behandeling aldaar is. 

 

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Christward Gradenwitz 


