Eerste Kamer der Staten-Generaal

1

Vergaderjaar 2009–2010

32 123 XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010

A

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 19 september 2009
De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft op 27 juli 2009 een brief met door de Eerste Kamer
geregistreerde toezeggingen gestuurd aan de secretaris-generaal van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op
18 september 2009 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Warmolt de Boer
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BRIEF AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE
VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
Den Haag, 27 juli 2009
Zoals u bekend, wordt in de Eerste Kamer sinds enkele jaren halfjaarlijks
de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de openstaande toezeggingen die de afgelopen jaren door de bewindspersonen aan deze Kamer
zijn gedaan. Bijgaand treft u dan ook een overzicht1 aan van de toezeggingen waarvoor de termijn volgens onze informatie is verstreken of
waarvan de termijn uiterlijk op 1 januari 2010 verloopt en een inschatting
is gemaakt dat mogelijk reeds uitvoering wordt gegeven aan de toezegging ofwel dat wenselijk is. Het is tevens mogelijk de gerappelleerde
toezeggingen digitaal te raadplegen. U kunt daarvoor gebruik maken van
het volgende webadres: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vi70bawhguxw&ministerie=vghyngkof7kv
Graag leg ik het overzicht ter verificatie aan u voor. Voorts wil ik u
verzoeken na te gaan of er bij de openstaande toezeggingen een prognose
valt te geven van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen.
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor te kunnen leggen, zie ik uw reactie
graag voor vrijdag 18 september 2009 tegemoet.
Tot slot wijs ik u graag nog op het verzoek van de Griffier van de Eerste
Kamer van 21 maart 2008 (kenmerk 140105.15u) om te bevorderen dat
brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging
aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer
worden gezonden. De Eerste Kamer zou het op prijs stellen, indien daarbij
gebruik zal worden gemaakt van het registratienummer van een toezegging.
De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Warmolt de Boer
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Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie
nr. 144573u.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT
Den Haag, 18 september 2009
Hierbij geef ik u, in reactie op uw verzoek van 27 juli jl., de stand van zaken
van de aan uw Kamer gedane toezeggingen.

Toezegging Evaluatie werking beheerplan (31 038) (T01004)
Toezegging Meldingsplicht voor niet-significante verstoringen (31 038)
(T01005)
Toezegging Jacht in natuurgebieden (31 038) (T01006)
Ik verwacht het wetsvoorstel in maart 2011 in te dienen bij de Tweede
Kamer.
Toezegging Bestrijding vos (29 448) (T00530)
De Eerste Kamer is op 14 november 2008 geïnformeerd (BBR.2008/544).
De evaluatie van de natuurwetgeving, getiteld «Over wetten van de
natuur, Evaluatie van de natuurwetgeving: Bevindingen en beleidsconclusies» is op 11 juli 2008 (Kamerstuknummer 31 536, nr. 1) aan de
Eerste en Tweede Kamer verzonden. Ik beschouw de toezegging hiermee
als afgedaan.
Toezegging Bespoediging toelatingsprocedure BASF aardappel
(31 700 XIV) (T00989)
Ik verwijs u hiervoor naar de brief aan uw Kamer van 17 augustus 2009
(EK 31 700 XIV, nr. j).
Toezegging Achterblijven agrarisch en particulier beheer (31 038) (T01007)
Ik verwacht u het toegezegde onderzoek vóór 15 oktober toe te zenden.
Toezegging Gebruik van vleesvervangende producten (31 700) (T00938).
De kabinetsreactie op de rapporten van Blonk en DRIFT is opgenomen in
de Beleidsagenda Duurzame voedselsystemen (TK 2008–2009, 31 532,
nr. 17) (bijgevoegd1).
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg
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Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie
nr. 144573.07.
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