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Kenmerk

Geachte heer Bleker,
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben met
belangstelling kennisgenomen van de brief van de bewindslieden van EL&I van 22 maart 2012,
met een overzicht van de stand van zaken op de toezeggingen, in reactie op het toezeggingrappel van 14 februari 1012 (33000 XIII, G). De commissie heeft in haar vergadering van 3 april jl.
besloten de toezeggingen T012621, T01049 en T01052 als voldaan te beschouwen. Ten aanzien
van de toezeggingen T01275 en T01276, beide gelegen op het beleidsterrein natuur, hebben
deze leden de volgende opmerkingen.
T01275
De regering heeft toegezegd de Kamer schriftelijk te informeren over hoe zij staat tegenover de
aanbeve ling om bij maatregelen die in het kader van de herijking van de EHS nu genomen worden, rekening te houden met de beleidsmatige keuzevrijheid op de langere termijn. De regering
heeft voorts toegezegd dat zij hierbij zal betrekken of zij daarvoor bereid is planologische ruimte
te reserveren.
In de brief van 6 oktober 2011 (33000 XIII, A), waarnaar in de reactie op het toezeggingenrappel wordt verwezen, geeft de regering aan dat met het sluiten van het onderhandelingsakkoord
natuur met de provincies, door het laten toetsen van dit akkoord door het Planbureau van de
Leefomgeving (PBL) en door het opnemen van een evaluatiemoment in 2016 de toezegging is
voldaan. Deze leden vragen de regering echter concreter te motiveren waarom zij van mening is
dat hiermee aan de toezegging is voldaan, en hierbij de in november verschenen beoordeling
van het PBL en de uitvoeringsafspraken, zoals op 10 februari 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden (30825, 153), te betrekken. Onder meer vragen de leden van de commissie de regering om nader in te gaan op de bereidheid om planologische ruimte te reserveren.
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De toezeggingen zijn terug te vinden door op de website van de Eerste Kamer (www.eerstekamer.nl) in
het zoekbalk het T-nummer (bijvoorbeeld T01262) in te vullen.
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T01276
De regering heeft toegezegd het instrument van saldering bij het omgaan met natuurwaarden
verder te ontwikkelen en de toepasbaarheid van saldering bij het omgaan met natuurwaarden in
concrete gevallen verder uit te werke n. In de reactie op het toezeggingenrappel wordt in algemene zin ingegaan op het regeringsbeleid ten aanzien van de natuur en het economisch herstel.
De leden van de commissie vragen de regering concreet in te gaan op de ontwikkeling van het
instrument van saldering en hoe zij de toepasbaarheid ervan in concrete gevallen zal uitwerken.
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben
tijdens bovengenoemde vergadering besloten deze twee toezeggingen als openstaand geregistreerd te laten, in afwachting van uw reactie. Deze leden zien uw reactie graag uiterlijk
14 mei 2012 tegemoet.
Hoogachtend,

E.M. Kneppers -Heynert
Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

