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Gewi jzi gd
Nummer

Onderwerp

Indiener/Ondertekenaar

Datum indiening

Appreciatie

Besluit

Stemverhouding

Tegen
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35470-XIV-11

Moti e va n het l i d De Groot over juri di s che experti s e
i nwi nnen over de mogel i jkheden tot ui tvoeri ng va n
de moti e over een verbod op gl yfos a a t

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

02-07-2020

Geen (expl i ci ete) a ppreci a ti e

Aa ngenomen

Voor: 93

VVD, CDA, SGP, FvD, Va n
Ha ga

VSO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

35470-XIV-10

Moti e va n het l i d De Groot over borgen da t boven de
30 gra den bui tentempera tuur geen
l a ngea fs ta nds tra ns porten pl a a ts vi nden
Moti e va n het l i d De Groot over de voeds el vei l i ghei d
en di erenwel zi jn borgen
Moti e va n de l eden Agnes Mul der en De Groot over
bi j de Wet Wi nd op zee na drukkel i jk oog hebben voor
een gezonde Noordzee
Moti e va n het l i d Agnes Mul der c.s . over Europes e
gel den voor de vi s s eri j na a r voren ha l en

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

02-07-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 97

VVD, CDA, FVD

VSO Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

Moti e va n het l i d Ha rbers c.s . over i ns tel l i ng va n een
s tudi egroep rui mtel i jke i nri chti ng
Moti e va n het l i d Geurts c.s . over een s ys teem va n
een a frekenba re s toffenba l a ns ui twerken
Moti e va n het l i d De Groot c.s . over hel dere
a fs pra ken met provi nci es over doel ma ti ge bes tedi ng
va n mi ddel en
Moti e va n het l i d De Groot over het tegenga a n va n
i l l ega l e ha ndel i n wi l de di eren en pl a nten

35442-5

33835-164

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Wat heeft de minister ermee gedaan
Niks, moeten wij aankaarten in de PV.

Minister moet nog nader bepalen hoe en of zij de MDU verder gaat inzetten.

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

02-07-2020

Oordeel Ka mer

TK

Voor: 150

Tweede Ka merl i d, A.H. (Agnes ) Mul der
(CDA)

02-07-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 128

PVV, FvD

Tweede Ka merl i d, A.H. (Agnes ) Mul der
(CDA)

02-07-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 126

PVV, PvdD

Tweede Ka merl i d, M.G.J. Ha rbers (VVD)

18-06-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 130

PVV

Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nog niks. Minister zegt: EU moet besluiten over eventuele snellere inzet middelen.
Start is nu begin 2021, maar voor goede projecten kunnen nationale
innovatiemiddelen uit het NZA al wel naar voren worden gehaald
Stikstofbeleid wordt nog nader uitgewerkt.

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

18-06-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 122

Stikstofbeleid wordt nog nader uitgewerkt. Minister is bezig met herzien mestbeleid.

18-06-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 128

PVV (vergissing), PvdD,
FvD, Groep Krol/VKA
PVV, PvdD, FvD, van
Haga

Problematiek rondom stikstof en PFAS

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

Problematiek rondom stikstof en PFAS

Stikstofbeleid wordt nog nader uitgewerkt.

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

11-06-2020

Ontra den

Aa ngehouden

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele
suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele
suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en
maatregelen inzake aanpak stikstof)

Minister zegt de begrotingsruimte niet te hebben voor extra handhaving.

Moti e va n het l i d De Groot over voorwa a rden op het
gebi ed va n duurza a mhei d verbi nden a a n
s teunpa kketten

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

11-06-2020

Ontra den

Verworpen.

28286-1113

Moti e va n de l eden Pl oumen en De Groot over een
ei gen bi jdra ge bi j rui mi ng va n nerts enhouders

Tweede Ka merl i d, E.M.J. Pl oumen
(PvdA)

10-06-2020

Ontra den

Verworpen.

28286-1107

Moti e va n het l i d De Groot over nerts enhouders
a cti veren om s nel te s toppen
Moti e va n het l i d De Groot over s l a chthui zen
vera ntwoordel i jkhei d l a ten nemen voor een
vermi nderi ng va n s l a chtca pa ci tei t

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

10-06-2020

Ontra den

Aa ngehouden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

10-06-2020

Ontra den

Aa ngenomen

Voor: 87

VVD, CDA, CU, 50Plus,
SGP, van Haga

'De Minister van LNV gaat in gesprek met de brancheorganisaties van de varkens- en
pluimveeslachterijen en met de primaire sectororganisaties over de wijze waarop
uitvoering kan worden gegeven aan de motie.'' > nog niet uitgevoerd.

Moti e va n het l i d De Groot over een
l a ngetermi jnpl a nni ng voor a utochtoon
pl a ntma teri a a l
Moti e va n de l eden Snel l er en De Groot over i nzi cht
i n de ma te wa a ri n s uperma rkten en a ndere
ketenpa rtners bi jdra gen a a n een duurza a m
voeds el s ys teem

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

09-06-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 128

PVV, FvD

Nog niks, in afwachtiging van bossenstrategie Minister.

Tweede Ka merl i d, J.C. Snel l er (D66)

12-03-2020

Ontra den

Aa ngenomen

Voor: 76

VVD, PVV, CdA, FvD, van
Haga

Gewi jzi gde moti e va n het l i d De Groot over de
ba nds nel hei d va n s l a chteri jen s ubs ta nti eel
terugbrengen (t.v.v. 33835-149)
Moti e va n het l i d De Groot over ri chtl i jnen voor de
bes chermi ng va n kl okkenl ui ders i mpl ementeren bi j
de NVWA
Moti e va n het l i d De Groot over een ri s i coi nventa ri s a ti e omtrent a rbei ds oms ta ndi gheden va n
control eurs en werknemers va n s l a chteri jen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

18-2-2020

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen

Voor: 98

VVD (32), CDA (19), van
Haga

Nog niks. Minister zegt niet te gaan over inhoud van de rapportages en de
jaarverslagen van de verschillende ketenpartijen. Die discussie moet met de
Minister van Financiën gevoerd worden. Minister voert gesprekken met de
supermarkten over de duurzaamheidsdoelstellingen en de beslissingen die in de
keten genomen worden.
Nog niet uitgevoerd

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

13-02-2020

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen

Voor: 130

PVV (20)

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

13-02-2020

Nog te ontva ngen

Aa ngenomen

Voor: 150

Nog niet uitgevoerd. Minister is bezig implementatie richtlijn goed vorm te geven.
Minister gaat kijken of en hoe ze Kamer op de hoogte kan stellen van rapportages
vanwege privacy en vertrouwelijkheid.
Kamerbrief ontvangen met reactie. De NVWA actualiseert momenteel de RI&E voor
risico’s die het uitvoeren van toezicht voor deze NVWA medewerkers met zich brengt,
inclusief een plan van aanpak. Minister vraagt via stas. SZW aan Inspectie SZW om
bij de bepaling van haar programmering klachten en meldingen over de
arbeidsomstandigheden in slachthuizen te betrekken.

33835-149

Moti e va n het l i d De Groot over de ba nds nel hei d va n
s l a chteri jen s ubs ta nti eel terugbrengen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

13-02-2020

Ontra den

Aa ngenomen

Voor: 94

VVD, CDA, Van Haga

31532-241

Moti e va n het l i d Weverl i ng c.s . over het tonen va n
a mbi ti e en regi e op het kweekvl ees dos s i er

Tweede Ka merl i d, A. Weverl i ng (VVD)

30-01-2020

Ontra den

Aa ngenomen

Voor: 126

CDA, CU

Laatste update was in feitelijke vragen Jaarverslag. Toen stelde de minister dat er
nog niks was gebeurd omdat ze door de coronacrisis nog niet in overleg had kunnen
treden. Hier naar vragen bij volgend LNV-evenement.
Kamerbrief ontvangen met reactie. Minister heeft een eerste verkenning gedaan naar
verdere acties die kweekvlees kunnen stimuleren; wil investeren in kweekvlees.

31532-237

Moti e va n de l eden De Groot en Weverl i ng over een
goed ves ti gi ngs kl i ma a t en experi menteerrui mte voor
kweekvl ees ondernemers

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

30-01-2020

Ontra den

Aa ngenomen

Voor: 101

PVV, CDA, CU, SGP, FvD

28973-232

Moti e va n het l i d De Groot over verbeteri ng va n de
ma rktka ns en voor di erenwel zi jn

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

12-12-2019

Oordeel Ka mer

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

28973-231

Moti e va n het l i d De Groot over het ontbreken va n het Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)
a rti kel "zorgpl i cht"i n de Wet di eren

12-12-2019

Oordeel Ka mer

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

28973-230

Moti e va n het l i d De Groot over een pos i ti eve
defi ni ti e va n di erenwel zi jn

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

12-12-2019

Oordeel Ka mer

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

21501-32-1220

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over zi ch i nzetten voor
een s nel en zorgvul di g proces voor de
tots ta ndkomi ng va n Europes e bos s enwetgevi ng
Gewi jzi gde moti e va n het l i d Di k-Fa ber c.s . over een
onderzoek na a r een verhoogd ri s i co op Pa rki ns on
(t.v.v. 27858-497)

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

12-12-2019

Ontra den

Verworpen.

Voor: 73

VVD, CDA, PVV, SGP,
FvD, van Haga

VAO Landbouw-en Visserijraad d.d. 16 en 17 december

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

10-12-2019

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen.

Voor: 146

PvdD

VAO Gewasbeschermingsmiddelen

Gewi jzi gde moti e va n het l i d De Groot c.s . over
juri di s ch houdba re en effecti eve ma a tregel en voor
het rea l i s eren va n de
i ns ta ndhoudi ngs doel s tel l i ngen (t.v.v. 35347-51)
Moti e va n de l eden Va n Ei js en De Groot over de
hoofddoel s tel l i ng va n het Wa ddengebi ed opnemen
i n de NOVI
Moti e va n het l i d De Groot over MDU-s l a chti ngen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

05-12-2019

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen.

Voor: 119

PVV, PvdD, SGP, FvD, van Spoedwet aanpak stikstof
Kooten-Arissen, van
Haga

Nog in afwachting van mbt stikstofdossier

Tweede Ka merl i d, J.M. va n Ei js (D66)

05-12-2019

Verzocht moti e a a n te houden

Aa ngehouden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

05-12-2019

Verzocht moti e a a n te houden

Aa ngehouden

Moti e va n het l i d Von Ma rtel s over a cti es i n het ka der Tweede Ka merl i d, M.R.H.M. von Ma rtel s
va n CCU
(CDA)
Moti e va n de l eden De Groot en Schoni s over het
Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)
verdere bes l ui tvormi ngs proces over het a l da n ni et
verzi l ten va n het Vol kera k-Zoommeer
Moti e va n het l i d De Groot over een verbod op
Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)
gl yfos a a t bui ten geïntegreerde gewa s bes chermi ng

10-10-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 112

PVV, PvdA, PvdD, DENK,
FvD

begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

Nog niks

04-09-2019

Verzocht moti e a a n te houden

Aa ngehouden

03-07-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 93

VVD, CDA, SGP, FvD

Ao gewasbeschermingsmiddelen

Moti e va n het l i d Von Ma rtel s c.s . over een kenni s - en Tweede Ka merl i d, M.R.H.M. von Ma rtel s
l eerprogra mma voor de ui tda gi ngen i n het
(CDA)
groenbeheer
Moti e va n de l eden Von Ma rtel s en De Groot over een Tweede Ka merl i d, M.R.H.M. von Ma rtel s
l ei dra a d over l i chthi nder
(CDA)

26-06-2019

Ontra den

Aa ngenomen.

Voor: 150

Nog niets. Onderhanden volgens 3500-XIV-2 (XIV Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)
en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020).
Nog niets. "Onderhanden" (3500-XIV-2).

26-06-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 117

VVD

Omgevingswet

Nog niets. Minister Ollongren: "Ik wil daarbij opmerken dat er al handreikingen zijn
en dat er aldoor IPO begeleiding wordt aangeboden. Ik ben bereid om te bekijken of
er behoefte is aan een verduidelijking daarvan."

33450-70

33450-69

35334-101
35334-97
35334-91

35442-6

28286-1106

35309-14

31532-246

33835-156

33835-151

33835-150

27858-502

35347-61

34682-42

33835-135
35300-XIV-23
27625-481

27858-463

34985-26

34985-25

VVD, PVV, CDA,
ChristenUnie, SGP, FvD,
Van Haga

Kamerbrief

Aangekaart in LNV-Raad: nog geen resultaat.

Uitgewerkt in Noordzeeakkoord

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele
suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele
suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en
maatregelen inzake aanpak stikstof)

VVD, PVV, CDA,
ChristenUnie, SGP, FvD,
Van Haga

NVWA

Kamerbrief ontvangen met reactie. Proefsessies zijn binnen Europese wetgeving al
mogelijk. Kweekvleesbedrijven onderzoeken op dit moment de mogelijkheden die
deze experimenteerruimte biedt.

Omgevingswet

Kamerbrief
2020Z12873

33835-154

2020D25053

2020D25053

Kamerbrief ontvangen met reactie: ''Daarnaast heb ik een brief aan de EC gestuurd
27858-508
waarin ik aandacht vraag voor twee aan de volksgezondheid gerelateerde aspecten
van het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen: de mogelijke effecten op
het ontstaan van de ziekte van Parkinson en het ontwikkelen van resistentie tegen
medicinale azolen. Met deze brief geef ik invulling aan de gewijzigde motie van het
lid Dik-Faber c.s. (CU) over Parkinson.''

27858-487

Moti e va n het l i d De Groot over a fs pra ken met
s uperma rkten over de tra ns i ti e na a r
kri ngl oopl a ndbouw
Moti e va n het l i d De Groot over a fs pra ken met ketens
en cl us ters rondom de pri ma i re l a ndbouw over de
tra ns i ti e na a r kri ngl oopl a ndbouw

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

24-06-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 123

PVV, PvdD, FvD

Notaoverleg LNV visie

Nog niets. "Onderhanden" (3500-XIV-2).

3500-XIV-2

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

24-06-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 123

PVV, PvdD, FvD

Notaoverleg LNV visie

Nog niets. "Onderhanden" (3500-XIV-2).

3500-XIV-2

32670-160

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over i ns tel l en va n een
commi s s i e di e a dvi s eert over opl os s i ngs ri chti ngen

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

20-06-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 131

SP, PvdD

Uitspraak Pas

Stikstofbeleid wordt nog nader uitgewerkt.

32670-155

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over een duurza a m
juri di s ch ka der voor economi s che a cti vi tei ten rondom
Na tura 2000-gebi eden
Moti e va n het l i d Weverl i ng c.s . over projecten en
a cti vi tei ten di e i n geva a r komen door de ui ts pra a k
va n de Ra a d va n Sta te
Moti e va n de l eden De Groot en Di k-Fa ber over
omi s s i es i n de regel gevi ng repa reren
Moti e va n de l eden De Groot en Brui ns over
a a ndri ngen op een s ubs ta nti ël e vermi nderi ng va n
het a a nta l na chtvl uchten

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

20-06-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 97

Pvv, GL, SP, PvdD

Uitspraak Pas

Stikstofbeleid wordt nog nader uitgewerkt.

Tweede Ka merl i d, A. Weverl i ng (VVD)

20-06-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 145

PvdD

Uitspraak Pas

Stikstofbeleid wordt nog nader uitgewerkt.

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

29-05-2019

Ontra den, tenzi j gewi jzi gd

Aa ngenomen.

Voor: 150

Meststoffenwet

Actualisatie excretieforfaits

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

22-05-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 115

VVD, FvD

VAO Luchtvaart

Moti e va n de l eden De Groot en Brui ns over het i n
ka a rt brengen va n de kos tenpos ten va n het
Nederl a nds e s poor
Moti e va n het l i d De Groot over s ubs ta nti ël e
ma a tregel en voor de tra ns i ti e na a r
kri ngl oopl a ndbouw
Moti e va n het l i d De Groot over de tra ns i ti e na a r
proefdi ervri je i nnova ti e bevorderen
Moti e va n het l i d De Groot over een opvol ger va n het
bel ei d va n vermi nderen, verva ngen en verfi jnen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

22-05-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 125

PVV, PvdD

De motie is afgedaan met brief van 5 juli 2019 inzake Ontwikkeling Schiphol en
hoofdlijnen Luchtvaartnota. "Vermindering van de hinder kan bijvoorbeeld worden
bereikt door een stapsgewijze reductie van het aantal nachtvluchten. De exacte
omvang van deze reductie voor de komende jaren wordt verder uitgewerkt. De
ambitie is om te komen tot een substantiële beperking van het aantal
nachtvluchten."
De motie is in uitvoering. (35300-XII-2)

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

22-05-2019

Geen (expl i ci ete) a ppreci a ti e

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

15-05-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 78

VVD, PVV, CDA

35000-XIV-78

35000-XIV-77

32670-154

35208-13
31936-628

31936-627

28625-271

32336-102
32336-101

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

15-05-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 150

Moti e va n de l eden Jetten en De Groot over i nzet voor Tweede Ka merl i d, R.A.A. Jetten (D66)
a mbi ti euze en bi ndende doel s tel l i ngen i n Bei ji ng

25-04-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 128

28286-1049

Moti e va n het l i d Gra us c.s . over het opnemen va n de
Afri ka a ns e l eeuw i n Ci tes
Moti e va n het l i d De Groot over a a nvul l ende
bel ei ds i ns trumenten di e zi ch ri chten op een
ba s i s kwa l i tei t voor na tuur
Moti e va n het l i d De Groot over een wettel i jk verbod
op s cha del i jke zonnecrèmes i n het Ca ri bi s ch deel va n
het Koni nkri jk
Moti e va n het l i d De Groot over een op ma a t
ges neden i nnova ti ebel ei d voor zeewi erteel t op zee

Tweede Ka merl i d, D.J.G. Gra us (PVV)

17-04-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngenomen.

Voor: 150

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

17-04-2019

Ontra den

Aa ngenomen.

Voor: 112

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

17-04-2019

Ontra den, tenzi j gewi jzi gd

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

28-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngehouden.

28286-1047

31532-227

21501-32-1164

35300-XII-2

Minister stelde voor "te kijken of we [de motie] kunnen betrekken bij de discussie
over de kringlooplandbouw". Tjeerd ging akkoord.

21501-20-1440

28286-1048

31936-646

PVV, FvD

VVD, SGP, FvD

50PLUS, FvD

AO dierproeven

35300-XII-2

AO dierproeven

Ligt bij OCW. "Momenteel wordt er een gesprek ingepland met medische
tijdschriften." (35300-VIII-2)
Niet. "Onderhanden" (35300-XIV-2).

Informele europese top

"In behandeling" (35300-V-2)

35300-V-2

AO bedreigde diersoorten

Zie kamerbrief 31379 22, is meegenomen in CITES conventie

31379-22

AO bedreigde diersoorten

Niet. "Onderhanden" (35300-XIV-2).

35300-XIV-2

AO bedreigde diersoorten

Niet haar beleidsterrein maar dat van Stientje van Veldhoven (Milieu) zegt minister
Carola Schouten. Verzoekt Tjeerd motie bij Stientje in te dienen dus.

AO landbouw- en visserijraad

Wordt gedaan

Debat insectensterfte

niet. "Onderhanden" (35300-XIV-2).

Debat insectensterfte

niet

AO Natuur

Zie ook 35140 14,12 september 2019: minister geeft aan dat er nu een
subsidieregeling wordt opgezet om landschapselementen te behouden. Volgend jaar
wordt verwacht dat deze regeling in gaat. Daarnaast wordt er gekeken wat er nog
meer nodig is om deze elementen te beschermen
Project Private borging voedselketens opgezet (aangekondigd in kamerbrief op 8
november 2019)

35300-XIV-2

Moti e va n het l i d Lodders c.s . over de Ka mer
betrekken bi j de tots ta ndkomi ng va n het Na ti ona a l
Stra tegi s ch Pl a n
Moti e va n het l i d De Groot over bl i jvend gra s l a nd
behouden

Tweede Ka merl i d, W.J.H. Lodders (VVD)

28-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 144

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

14-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

26407-121

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over het mes tbel ei d
wei devogel bes tendi g ma ken

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

14-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

26407-118

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over het verdi enmodel
va n boeren a l s zwa re pri ori tei t

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

14-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 145

33576-158

Gewi jzi gde moti e va n het l i d De Groot over beter
bes chermen va n l a nds cha ps el ementen (t.v.v. 33576148)

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

12-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen.

Voor: 150

26991-547

Gewi jzi gde moti e va n het l i d De Groot c.s . over
Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)
deel na me a a n ketenborgi ng va n pri va te
kwa l i tei ts s ys temen a cti ef s ti mul eren (t.v.v. 26991-543)

12-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen.

Voor: 145

33576-153

Moti e va n de l eden Weverl i ng en De Groot over een
breed gedra gen zeehondena kkoord

Tweede Ka merl i d, A. Weverl i ng (VVD)

07-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Overgenomen.

33576-148

Moti e va n het l i d De Groot over
l a nds cha ps el ementen i n 2021 onder de di recte
i nkomens s teun l a ten va l l en
Moti e va n de l eden De Groot en Bromet over een
i ntegra a l reddi ngs pl a n voor het kora a l i n het
Ca ri bi s ch deel va n Nederl a nd
Moti e va n de l eden Futs el a a r en De Groot over een
a cti epl a n om de opga ve voor het Na tuurnetwerk
Nederl a nd te ha l en
Moti e va n het l i d De Groot over het wegmengen va n
vervui l i ng ni et l a nger toes ta a n i n l evens mi ddel en

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

07-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

07-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

AO Natuur

Ontvangen & (niet naar onze wens) uitgevoerd

Tweede Ka merl i d, F.W. Futs el a a r (SP)

07-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 95

VVD, CDA, SGP

AO Natuur

In vijfde rapportage natuur aangegeven dat minister in gesprek wil gaan met
provincies, nog geen verdere informatie

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

07-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 90

VVD, CDA, CU, SGP

AO Natuur

Reactie Minister Bruins: "In de motie wordt ervan uitgegaan dat tot nu toe het
wegmengen was toegestaan. Dat is een misverstand. Wegmengen mag niet. Zodra in
partijen fipronil boven de maximale residulimiet (MRL) wordt aange-troffen moet de
ondernemer de betreffende partij uit de handel nemen. Daarnaast gaat hij na of de
verontreinigde producten bij de consument zijn terechtgekomen en of hierbij risico’s
voor de volksgezondheid kunnen zijn ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan moeten
consumenten via een publiekswaarschuwing op de hoogte worden gesteld. Deze
aanpak geldt voor de eieren, maar ook voor grondstoffen, halffabricaten of
levensmid-delen waarin eieren zijn verwerkt. De NVWA ziet hierop toe en neemt
altijd maatregelen bij bedrijven die niet meewerken aan het uit de handel halen en
vernietigen van verontreinigde partijen uit de voedselketen. De NVWA kan hierbij
sanctionerend optreden, ook in het geval een bedrijf een verontreinigde partij heeft
weggemengd."

26991-548

26407-122

33576-147

33576-145

26991-544

26991-543

PvdD

PvdD

Debat rapport Sorgdrager

AO Natuur

35300-XIV-2

26991-561

Zie kamerbrief 28286 986

AO Natuur

AO Natuur

Moti e va n de l eden De Groot en Geurts over
deel na me a a n ketenborgi ng va n pri va te
kwa l i tei ts s ys temen a cti ef s ti mul eren
Moti e va n het l i d Geurts c.s . over de NCAE ni et
onderbrengen bi j de NVWA

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

07-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

07-03-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 122

SP, PvdA, PvdD

Debat pulsvisserij

In Brief [19-04-2019] – Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan
Voedselveiligheid melden de ministers dat zij de motie overnemen.

26 991-549

32201-108

Moti e va n het l i d Weverl i ng c.s . over een
toekoms tpers pecti ef voor de vi s s eri j op de Noordzee

Tweede Ka merl i d, A. Weverl i ng (VVD)

21-02-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 145

PvdD

Debat pulsvisserij

Heeft advies gevraagd aan onafhankelijk adviseur, mevrouw Burger. In Kamerbrief
29675 (10 december 2019): "Mevrouw Burger schetst een beeld hoe de duurzame
toekomst van de kottervisserij kan worden vormgegeven. Dat betekent allereerst dat
een gezonde visstand de basis is en blijft voor hun activiteiten ... zal de beschikbare
ruimte voor de visserij op de Noordzee kleiner worden en moeten er verdere stappen
worden gezet naar verduurzaming mede in het licht van het pulsverbod. Dit betekent
dat de vloot zich naar aard en omvang moet aanpassen aan de gewijzigde
omstandigheden." Minister zegt het advies te betrekken in het Noordzeeakkoord.

29675

32201-103

Moti e va n het l i d Di k-Fa ber c.s . over een tra ns i ti epa d
ui twerken voor kotters voorzi en va n pul s tui g

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

21-02-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 128

GL, PvdD, DENK

Debat pulsvisserij

Niks.

32201-97

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over de toega ng tot
wa teren va n a ndere l i ds ta ten

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

21-02-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 145

PvdD

Debat pulsvisserij

Kamerbrief 32201: Zou ik in overleg treden met de betrokken Noordzeelanden om te
32201
sprekenover hun intenties met betrekking tot het mogen stellen van restricties aan de
pulsvisserijin hun 12 mijlszone met de inzet om waar mogelijk de toegangte
behouden.

32201-96

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over het voorkomen va n
een EU-verbod op de pul s korvi s s eri j

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

21-02-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 145

PvdD

Debat pulsvisserij

27625-464

Moti e va n de l eden Bromet en De Groot over een
bi jdra ge va n wa ters cha ppen a a n de weerba a rhei d
va n het Nederl a nds e wa terbel ei d
Moti e va n het l i d De Groot over experti s e over
rui mtel i jke i npa s s i ng bundel en
Moti e va n de l eden De Groot en Bromet over het
toekoms tbes tendi g ma ken va n bes l ui tvormi ng i n
wa ters cha ppen
Moti e va n de l eden De Groot en Bromet over met
provi nci es en wa ters cha ppen overl eggen over een
a l terna ti ef bel ei d
Moti e va n het l i d De Groot over onges toorde
vi s mi gra ti e va n en na a r het Ha ri ngvl i et

Tweede Ka merl i d, L. Bromet
(GroenLi nks )

13-02-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verworpen.

Voor: 66

VVD, PVV, CDA, CU,
50PLUS, SGP

Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

13-02-2019

Oordeel Ka mer

Aa ngehouden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

13-02-2019

Ontra den

Aa ngehouden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

13-02-2019

Ontra den

Aa ngehouden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

24-01-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 83

28286-1025

Moti e va n het l i d De Groot over de bi ggens terfte
bi nnen vi jf ja a r s ubs ta nti eel terugbrengen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

24-01-2019

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 88

VVD, CDA, CU, 50PLUS,
VAO Visserij (AO d.d. 06/12)
SGP, DENK (FvD,
vergissing voor gestemd,
zijn tegen)
VVD, CDA, PvdD, SGP
Debat dieren in de veehouderij
(vergissing), FvD

33037-340

Moti e va n het l i d Lodders c.s . over de bes ta a nde
groep zel fzui vel a a rs ni et bena del en

Tweede Ka merl i d, W.J.H. Lodders (VVD)

19-12-2018

Ni et expl i ci et, verzoek mi ni s ter om
moti e a a n te houden.

Aa ngehouden

26991-539

27625-462
27625-461

27625-460

29664-197

Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte

Van Nieuwenhuizen vindt de motie "ontijdig". Zegt wel dat ze ermee aan de slag gaat.

Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte

Schouten gaf aan dat zij al overlegt met de provincies en Van Nieuwenhuizen met de
waterschappen. Schouten zegt dat het niet gaat om één methode maar dat er
verschillende wegen zijn. Dit is ook bij de klimaattafels besproken.
Haringvliet op een kier, daarna niets veranderd

VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie
runderen (AO d.d. 13/12)

Sectorplannen verder niets

Schouten: "Bij het vaststellen van een forfait kan ik
echter geen onderscheid maken naar de datum waarop
iemand zelfzuivelaar is geworden. Ik kan dus ook nog geen
onderscheid maken tussen bestaande en nieuwe zelfzuivelaars." Wil het wel goed in
de gaten houden

1

Nummer

Onderwerp

Indiener/Ondertekenaar

Datum indiening

Appreciatie

Besluit

Stemverhouding

33037-339

Moti e va n het l i d Lodders c.s . over rekeni ng houden
met bezwa a r- en beroeps procedures

Tweede Ka merl i d, W.J.H. Lodders (VVD)

19-12-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

34111-27

Gewi jzi gde moti e va n de l eden De Groot en Gra us
over kl eurcoderi ng va n i ns pecti eres ul ta ten i n s ta nd
l a ten (t.v.v. 34111-26)

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

18-12-2018

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Verworpen.

Voor: 71

VVD, CDA, SP, CU, PvdD,
SGP

VSO Ontwerpbesluit houdende regels ten uitvoering van de
Gezondheidswet en Jeugdwet (34111, nr. 25)

34111-26

Moti e va n de l eden De Groot en Gra us over
kl eurcoderi ng va n i ns pecti eres ul ta ten i n s ta nd l a ten

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

13-12-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

21501-32-1144

Moti e va n het l i d De Groot over het toets i ngs ka der
ri s i co’s voor bi jen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

12-12-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 88

VVD, CDA, CU, SGP, FvD

21501-32-1143

Moti e va n het l i d De Groot over wetens cha ppel i jke
cons ens us over de werkza me s tof chl oorprofa m

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

12-12-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 86

VVD, CDA, CU, 50PLUS,
SGP

21501-32-1142

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over geen octrooi en op
na tuurl i jke ei gens cha ppen va n pl a nten

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

12-12-2018

Aa ngehouden

28286-1012

Moti e va n de l eden De Groot en Von Ma rtel s over een Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)
l a ndel i jk experti s ecentrum voor compl exe honden

05-12-2018

Ontra den tenzi j gewi jzi gd (mi ni s ter
wa s het ni et oneens met het
di ctum ma a r kon zi ch ni et vi nden i n
de overwegi ngen)
Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

26485-299

Moti e va n de l eden Boua l i en De Groot over extra
i nzet op het tegenga a n va n ontbos s i ng va n het
Ama zoneregenwoud
Moti e va n de l eden Di k-Fa ber en De Groot over de
a cti es ui t de green dea l duurza me zorg

Tweede Ka merl i d, A. Boua l i (D66)

28-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 128

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

26-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 128

35000-J-22

Moti e va n het l i d Kröger c.s . over een zorgvul di g
bes l ui t over de za ndwi nni ng IJs s el meer

Tweede Ka merl i d, S.C. Kröger
(GroenLi nks )

26-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

35000-J-13

Moti e va n het l i d De Groot over de verzegel i ng va n
vui l wa terta nken i n de pl ezi erva a rt

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

26-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

35000-J-12

Moti e va n het l i d De Groot over de l es s en ui t de
Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)
eva l ua ti e va n Rui mte voor de Ri vi er meenemen i n het
Hoogwa terbes chermi ngs progra mma

26-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

35000-J-10

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over één coördi nerende
mi ni s ter voor de probl ema ti ek va n veenbodemda l i ng

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

26-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

35000-XIV-60

Gewi jzi gde moti e va n het l i d De Groot over budget
voor na tuurverbeteri ng i n de Wa ddenzee (t.v.v. 35000XIV-37)

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

06-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

35000-J-26

Tegen

Ingebracht

Wat heeft de minister ermee gedaan

Kamerbrief

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018

In begroting 2020 staat dat de motie is afgedaan met antwoorden op SV (21 501-32,
nr. 1160). Hier kan ik echter niks vinden dat het document for guidance for bees is
toegepast als toetsingskader en daaruit geen risico’s voor bijen zijn gebleken.

21501-32-1160

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018

Uitgevoerd

27858-439

Er is onderzoek uitgevoerd naar de vraag of en op welke wijze een
multidisciplinair landelijk expertisecentrum kan bijdragen aan de opvang
en training van complexe honden. Het onderzoek beveelt aan een
expertisecentrum op te zetten.

28286-1126

PVV, FvD

"In behandeling" volgens BuZa-begroting 2020. Daarna niets meer te vinden.

35300-XVII-2

PVV, FvD

Op 16 april 2019: "Ik deel uw gevoel van urgentie voor de aanpak van dit onderwerp.
Ik zal u graag op de hoogte houden van de stand van zaken op beide onderwerpen
[voor het WGO water juni 2019]".

Voor: 117

VVD

Niks over te vinden.

Voor: 128

PVV, FvD

In begroting I&W 2020 staat: "De Kamer wordt voor het WGO Water in november
35300-XII-83
2019 geïnformeerd over het resultaat." In het stenogram valt de reactie van de
minister te lezen: "Nou is de financiering vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma echt gericht op waterveiligheid. De ruimtelijke inpassing – dan onderstreep
ik maar even het woordje «inpassing» – is ook subsidiabel vanuit dat HWBP. Als het
verdergaat dan de ruimtelijke inpassing, dan is daar andere financiering voor nodig.
Ik verwijs dan ook maar even naar de brief over de Programmatische Aanpak Grote
Wateren, waarbij we ook proberen om de verschillende financieringsstromen zo veel
mogelijk aan elkaar te koppelen. Aanvullende doelstellingen kunnen worden meegekoppeld en gecofinancierd door andere stakeholders. Dat is ook precies de slag die
we in de toekomst meer willen gaan maken bij het Integraal Rivier Management. We
moeten met elkaar nog stappen zetten om dat kader verder uit te werken, maar daar
zal dit ook een uitdrukkelijk aandachtspunt in zijn."

Aa ngenomen.

Voor: 117

VVD

Begrotin I&W 2020: "De motie is in uitvoering." Daarna geen nieuws.

35300-XII-2

Aa ngenomen.

Voor: 123

PVV, PvdD, FvD

In december 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd (zie ook motie De Groot,
Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 60) over het vrijmaken van budget voor de uitvoering van
het «Programma naar een Rijke Waddenzee 2019–2022». IenW en LNV zijn samen
met de waddenprovincies en de natuurorganisaties opdrachtgever van dit
programma. Er zijn financiële afspraken gemaakt voor de uitvoering van de eerste
twee jaren van het 4-jarige programma dat een omvang heeft van ca. 2 miljoen euro
per jaar. Het aandeel van het Rijk bedraagt jaarlijks ca. 1,5 miljoen euro. Dit najaar
gaat het Rijk met de mede-opdrachtgevers van het programma opnieuw om tafel om
afspraken te maken voor de jaren 2021 en 2022. Het is van groot belang dat ook de
laatste twee jaren van het programmaplan worden uitgevoerd.

29684-185

VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie
runderen (AO d.d. 13/12)

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018

Daarnaast ondersteunt het Rijk de uitvoering van het Actieplan Broedvogels dat
binnen trilateraal kader is ontwikkeld en de omzetting van de trilaterale SwimwayVisie naar een actieprogramma. De Minister van LNV stelt hiervoor in totaal 4
miljoen resp. 0,6 miljoen euro beschikbaar t/m 2022. Provincies en LNV zijn in
overleg om beide projecten financieel mogelijk te maken. Naar verwachting zullen de
provincies over hun bijdragen eind juni besluiten. Hiermee is invulling gegeven aan
de gewijzigde motie van het lid De Groot «budget voor natuurverbetering in de
Waddenzee» (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 60).

Zie Kamerbrief 33037-355. Minister heeft CDM om advies gevraagd. CDM
heeft vier opties voor bedrijfsspecifieke berekening van fosfaatexcretie
gegeven. Grondgebonden melkveehouderijbedrijven die weidegang
toepassen hebben weinig mogelijkheden om de fosfaatefficiëntie van de
melkproductie te verhogen. Deze bedrijven zouden mogelijk worden
benadeeld indien zij bedrijfsspecifieke verantwoording van de excreties
moeten toepassen. Dit vind de minister onwenselijk. Het CDM gaat nu de
opties verder uitwerken en de voor- en nadelen op een rijtje zetten. De
minister wacht deze analyses af.

33037-355

Voor: 128

Uitgevoerd met kringlooplandbouw-visie

35000-XIV-76

Voor: 117

"Onderhanden"

35300-XIV-2

Voor: 111

Uitgevoerd

30 015

Aa ngenomen.

Voor: 117

"Onderhanden"

35300-XIV-2

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 123

"Onderhanden"

35300-XIV-2

01-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 128

"Onderhanden"

35300-XIV-2

Tweede Ka merl i d, M.F. Si enot (D66)

01-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen.

Voor: 125

"Onderhanden"

35300-XIV-2

Gewi jzi gde moti e va n de l eden Si enot en De Groot
over a a nda cht voor het meervoudi ge gebrui k va n
wi ndpa rken (t.v.v. 34526-7)
Moti e va n de l eden Geurts en De Groot over
verrui mi ng va n het toepa s s i ngs berei k va n de
verordeni ng

Tweede Ka merl i d, M.F. Si enot (D66)

01-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen.

Voor: 123

"Onderhanden"

35300-XIV-2

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

18-10-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

33835-92

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over de vei l i ghei d va n
voeds el da t vi a i nternet wordt verkocht

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

04-07-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

Ligt bij VWS. In begroting 2019 staat: "In de voortgangsrapportage van de NVWA zal 33835-117
op deze motie worden ingegaan." In Vierde voortgangsrapportage ‘herijkt plan van
aanpak NVWA 2020’ gaat de NVWA inderdaad in op de handel via internet. De NVWA
wil werkafspraken maken met internetaanbieders, volgens de rapportage.

33037-305

Moti e va n het l i d Lodders c.s . over een s ta rtdocument
voor onderha ndel i ngen over deroga ti e

Tweede Ka merl i d, W.J.H. Lodders (VVD)

04-07-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 114

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

33037-304

Moti e va n het l i d Lodders c.s . over onderzoek na a r
ma rkttoezi cht op fos fa a trechtenha ndel

Tweede Ka merl i d, W.J.H. Lodders (VVD)

04-07-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

33037-300

Moti e va n het l i d Di k-Fa ber c.s . over onders teuni ng
va n houders va n zel dza me mel kkoei en

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

04-07-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 145

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

34526-8

Moti e va n de l eden Si enot en De Groot over een
na ti ona a l progra mma voor oes terba nken i n de
Noordzee
Moti e va n de l eden Si enot en De Groot over een
res ul ta a tverpl i chti ng bi j a a nbes tedi ngen va n ni euwe
wi ndpa rken op zee
Moti e va n de l eden Von Ma rtel s en De Groot over een
a fna me va n het a a nta l "i n voorra a d" gedode
proefdi eren

Tweede Ka merl i d, M.F. Si enot (D66)

02-07-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen
Voor: 125
(gewi jzi gde vers i e)

Tweede Ka merl i d, M.F. Si enot (D66)

02-07-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen

Voor: 123

Tweede Ka merl i d, M.R.H.M. von Ma rtel s
(CDA)

28-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

Op 11 februari 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met de groep grootste
32336-89
gebruikers van genetisch gemodificeerde dieren en mijn ministerie. Hiermee is
uitvoering gegeven aan de motie Von Martels/De Groot (Kamerstuk 32 336, nr. 82).
Bij dit overleg bleek dat bij alle grotere instellingen inmiddels de taak
fokcoördinatie belegd is en strategieën gevolgd worden om het fokoverschot door
een efficiënter planning en betere afstemming zo beperkt mogelijk te houden. Vanuit
de Biotechnische Vereniging is een fokcoördinatorenoverleg ingericht dat informatie
uitwisselt en ervaringen deelt. Met de groep grootste gebruikers is afgesproken dat
de codes of practice snel in de praktijk worden gebracht. Daarnaast heerst grote
bereidheid om kennis te delen en onderzoekers ook van andere instellingen, te
adviseren.

32336-78

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over het regi s treren
va n a l l e i ndi vi duel e di erproeven

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

28-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

Deze motie van het lid De Groot cs. sluit goed aan bij het open science beleid van de
Minister van OCW waarin het delen van onderzoeksgegevens en vrije toegang tot
wetenschappelijke artikelen wordt gestimuleerd, ook voor de resultaten van
dierproeven. Ook binnen Europa wordt het belang van open science onderstreept. In
het nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie «Horizon
Europe» wordt open access de norm. Zelf stimuleer ik al enkele jaren via het door
mij gefinancierde onderzoeksprogramma «Meer Kennis met Minder Dieren» van
ZonMw, de publicatie van negatieve resultaten van dierproeven.

32336-89

21501-32-1115

35000-XIV-59

Gewi jzi gde moti e va n het l i d De Groot c.s . over een
norm voor kri ngl oopeffi ci ënti e op bedri jfs ni vea u
(t.v.v. 35000-XIV-36)

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

02-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

35000-XIV-37

Moti e va n het l i d De Groot over budget voor
na tuurverbeteri ng i n de Wa ddenzee

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

01-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

35000-XIV-36

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over een norm voor
kri ngl oopeffi ci ënti e op bedri jfs ni vea u

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

01-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

35000-XIV-35

Moti e va n het l i d De Groot over een kra chti ge regi e
over de tra ns i ti e na a r kri ngl oopl a ndbouw

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

01-11-2018

35000-XIV-32

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over voors tel l en voor
na tuuri ncl us i eve s teden

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

01-11-2018

35000-XIV-31

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over een
Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)
ui tvoeri ngs a genda voor verbeteri ng va n
bodembeheer en pl a ntgezondhei d
Moti e va n de l eden Bromet en De Groot over de
Tweede Ka merl i d, L. Bromet
pl a nnen va n de mel kveehouders op Schi ermonni koog (GroenLi nks )

01-11-2018

Moti e va n het l i d Weverl i ng c.s . over ja a rl i jks
ra pporteren over de voortga ng va n i nnova ti eve
projecten
Moti e va n het l i d Weverl i ng c.s . over s l i mme
opl os s i ngen voor meer groen i n s teden

34526-20

34526-19

35000-XIV-30

35000-XIV-27

35000-XIV-25

21501-32-1134

34526-7

32336-82

Aa ngenomen.

Voor: 145

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

01-11-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Tweede Ka merl i d, A. Weverl i ng (VVD)

01-11-2018

Tweede Ka merl i d, A. Weverl i ng (VVD)

Gewi jzi gde moti e va n de l eden Si enot en De Groot
over a a nda cht voor hers tel va n oes terba nken en
a ndere bi ogene ri ffen bi j de a a nl eg en i nri chti ng va n
wi ndmol enpa rken (t.v.v. 34526-8)

PvdD

Moti e va n de l eden De Groot en Futs el a a r over
verl engen va n vri js tel l i ng voor het bovengronds
a a nwenden va n di erl i jke mes t
Moti e va n het l i d Di k-Fa ber c.s . over het s chra ppen
va n cos meti s che ei s en i n ha ndel s normen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

19-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

14-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 130

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

31532-202

Moti e va n het l i d De Groot over het ontwi kkel en va n
kweekvl ees onders teunen

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

14-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

31532-201

Moti e va n de l eden De Groot en Di ertens over
ki nderma rketi ng voora l ri chten op producten ui t de
Schi jf va n Vi jf
Moti e va n de l eden De Groot en Di k-Fa ber over
voeds el a l s een vol wa a rdi g en zel fs ta ndi g onderdeel
va n het preventi ea kkoord
Moti e va n het l i d De Groot c.s . over het verdwi jnen
va n het Ik Ki es Bewus t-l ogo

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

14-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 125

Nationaal Preventieakkoord: "er worden afspraken gemaakt over voedingsreclame
gericht op kinderen met het oog op stimuleren van gezonde voeding."

32793-339

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

14-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 130

Nationaal Preventieakkoord: "Voeding is als zelfstandig onderwerp behandeld bij de 32793-339
totstandkoming van het akkoord"

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

14-06-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 128

Nationaal Preventieakkoord: "Daarnaast is de inzet om een nieuw, breed gedragen
voedselkeuzelogo te realiseren,…"

32793-339

28286-980

Moti e va n de l eden Gra s hoff en De Groot over de
omva ng va n de va rkens s ta pel en de mes ta fzetkos ten

Tweede Ka merl i d, H.J. Gra s hoff
(GroenLi nks )

17-05-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

28286-973

Moti e va n het l i d De Groot over een a mbi ti euzer en
werkend normenka der

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

17-05-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Overgenomen
(PvdD tegen)

27858-426

Moti e va n het l i d De Groot over verbi eden va n het
gebrui k va n gl yfos a a thoudende mi ddel en bui ten
geïntegreerde gewa s bes chermi ng
Moti e va n het l i d De Groot c.s . over de regi e op de
Noordzee

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

35000-XIV-2

31532-203

31532-200

31532-199

26-04-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 88

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

04-04-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 125

Niks met deze motie gebeurd.

29664-181

Moti e va n het l i d De Groot over de va ngs tca pa ci tei t i n Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)
het IJs s el meer

04-04-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 125

33835-67

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over keuri ng en toezi cht
i n de l a ndbouws ector

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

06-03-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 88

28286-958

Moti e va n het l i d De Groot over het l a ten regi s treren
va n ka tten

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

20-02-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 122

Ook in 2019 wordt uitvoering gegeven aan de motie De Groot (D66) (Kamerstuk 29
35000-XIV-2
664, nr. 181) waarin wordt verzocht de vangstcapaciteit op het IJsselmeer
structureel af te stemmen op de hoeveelheid verantwoord te onttrekken vis. Voor dit
doel worden aanvullende maatregelen genomen op het IJsselmeer en worden diverse
opties onderzocht.
Van invloed op de inrichting van keuringen en de rol van de NVWA daarbij is de
33835-80
motie van het Lid Geurts c.s.6 waarin uw Kamer heeft gevraagd om voor de
Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) in overleg met het bedrijfsleven een
toekomstscenario uit te werken en de huidige wijze van toezicht en
exportcertificering met het Centraal Orgaan voor Kwaliteits-aangelegenheden in de
Zuivel (COKZ) in stand te laten. Mede naar aanleiding van de motie zal ik een
verkenner opdracht geven om de verschillende opties voor KDS nogmaals te
beoordelen. Ik verwacht dat een verkenner na de zomer zal starten en eind dit jaar
verslag kan doen.
"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.
35000-XIV-2

28286-957

Moti e va n het l i d De Groot over een fok- en
i mportverbod voor hoogri s i cohonden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

20-02-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 123

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

21501-32-1091

Moti e va n het l i d De Groot over verbredi ng va n het
ei wi tpl a n

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

15-02-2018

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 123

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

34775-XIII-53

Gewi jzi gde moti e va n het l i d Di k-Fa ber c.s . over het
Del ta pl a n Bi odi vers i tei t (t.v.v. 34775-XIII-39)
Moti e va n het l i d Bi s s chop c.s . over l everi ng va n
gegevens ten behoeve va n de teel tonderzoeken

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)
Tweede Ka merl i d, R. Bi s s chop (SGP)

12-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen
Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 148

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

Aa ngenomen.

Voor: 150

Naar aanleiding van de motie Bisschop c.s. (Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 41) hebben
ondernemers voortaan bij de gecombineerde opgave de mogelijkheid om de
brancheorganisatie Akkerbouw te machtigen toegang te krijgen tot hun
areaalgegevens. De Brancheorganisatie heeft hierop verheugd gereageerd.

21501-32-1098

34775-XIII-40

Moti e va n de l eden Di k-Fa ber en De Groot over
verl engi ng va n de extra onders teuni ng voor SZH

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 115

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

34775-XIII-39

Moti e va n de l eden Di k-Fa ber en De Groot over het
Del ta pl a n Bi odi vers i tei t

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen

Voor: 148

34775-XIII-38

Moti e va n het l i d Di k-Fa ber c.s . over een pi l ot
gebi eds geri chte ma a tregel en

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 123

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

34775-XIII-34

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over moni tori ng va n
na tuur, bi odi vers i tei t en l a nds cha p

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 128

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

34775-XIII-33

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over een defi ni ti e va n
kri ngl oopl a ndbouw

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

34775-XIII-28

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over het Worl d Food
Center

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 111

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

34775-XIII-27

Moti e va n de l eden Gra s hoff en De Groot over
a fs pra ken over de bes tri jdi ng va n mes tfra ude

Tweede Ka merl i d, H.J. Gra s hoff
(GroenLi nks )

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Overgenomen (PVV
tegen)

34775-XIII-24

Moti e va n het l i d Lodders c.s . over de voortga ng va n
de Impul s a genda Greenport 3.0

Tweede Ka merl i d, W.J.H. Lodders (VVD)

07-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 145

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

35000-XIV-2

33037-244

Moti e va n het l i d Geurts c.s . over voorkómen da t
gezonde mel kveebedri jven omva l l en

Tweede Ka merl i d, J.L. Geurts (CDA)

06-12-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 142

Niks over te vinden

21501-32-1053

Moti e va n de l eden Di k-Fa ber en De Groot over
ni euwe wetens cha ppel i jke i nzi chten over gl yfos a a t

Tweede Ka merl i d, R.K. Di k-Fa ber
(Chri s tenUni e)

04-10-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 84

"Onderhanden" volgens begroting 2019, daarna geen nieuws.

27858-404

Moti e va n het l i d De Groot over di chten va n l a cunes
i n beoordel i ngs cri teri a

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

28-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 90

Conform de systematiek van Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor het op de markt
Kamerstuk 27858
brengen van gewasbeschermingsmiddelen wordt bij de beoordeling van werkzame
0429, reactie
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruik gemaakt van Europees en nationaal bewindspersoon
vastgestelde toetsingskaders. Deze toetsingskaders zijn dankzij nieuwe
referentie
wetenschappelijke inzichten voortdurend onderhevig aan veranderingen. Op het
moment dat in het reguliere proces – bijvoorbeeld aansturing van
beleidsondersteunend onderzoek – blijkt dat er een lacune is in één van de
toetsingskaders, stel ik zo nodig de Europese Commissie daarvan op de hoogte en
verzoek om het toetsingskader in kwestie aan te passen. Een voorbeeld hiervan is het
Europese «Guidance document on bees». Bovendien vindt in Nederland
wetenschappelijk onderzoek plaats om de toetsingskaders te optimaliseren in
opdracht van de rijksoverheid.

27858-403

Moti e va n het l i d De Groot over toepa s s i ng va n het
gui da nce document for bees op a l terna ti eve
mi ddel en

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

28-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Ingetrokken.

29664-182

34775-XIII-41

07-12-2017

35000-XIV-2
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Nummer

Onderwerp

Indiener/Ondertekenaar

Datum indiening

Appreciatie

Besluit

27858-402

Moti e va n het l i d De Groot over creëren va n breed
dra a gvl a k voor het gui da nce document for bees

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

28-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

34437-6

Gewi jzi gde moti e va n het l i d De Groot c.s . over
wa a rborgen va n de ui tvoeri ngs pra kti jk bi j ni euwe
s a menwerki ngs a fs pra ken (t.v.v. 34437-4)
Moti e va n het l i d De Groot over de rol , pos i ti e,
bes tuurl i jke i nbeddi ng en fi na nci eri ng va n de OBN,
NEM en de NDFF
Moti e va n de l eden Gra s hoff en De Groot over een
na der onderzoek na a r de effecten va n l a ngduri g hoge
s ti ks tofdepos i ti e

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

26-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j gewi jzi gde
moti es en/of a mendementen

Aa ngenomen.

Voor: 98

Niks over te vinden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

21-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 115

Zie Kamerbrief.

32670-128

Tweede Ka merl i d, H.J. Gra s hoff
(GroenLi nks )

21-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verva l l en i n
verba nd met
vers tri jken termi jn.

32670-120

Moti e va n de l eden Gra s hoff en De Groot over
verfi jni ng va n het l a nds dekkende meetnet voor
s ti ks tofdepos i ti e

Tweede Ka merl i d, H.J. Gra s hoff
(GroenLi nks )

21-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 148

Schouten: "Uit mijn onderzoek blijkt dat op een aantal onderdelen van het huidige
meetnet een verfijning kan leiden tot meer kennis over dosis-effect relaties, zowel op
het terrein van natuur als volksgezondheid. Dit betreft in het bijzonder de metingen
van droge depositie van NHx en NOx in natuurgebieden en de metingen van
secundair fijnstof ten behoeve van gezondheid. De wenselijkheid en invulling van de
verfijning moet nog nader geduid worden. Het gaat daarbij over het structurele
karakter van de metingen, het aantal locaties, de meetfrequentie en de financiën.
Ook gaat het over het mogelijk gebruik van nieuwe meettechnieken, zoals
ammoniaksensoren. Ik zal het RIVM vragen om zo snel mogelijk met een voorstel te
komen en zal uw Kamer voor de zomer van 2018 hierover verder informeren." In een
advies van januari 2019 heeft RIVM een aantal verfijningen van het meetnetwerk
voorgesteld.

Kamerbrief:
32670-129, RIVMadvies:
2019D00855

34437-4

Moti e va n het l i d De Groot c.s . over wa a rborgen va n
de ui tvoeri ngs pra kti jk bi j ni euwe
s a menwerki ngs a fs pra ken

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

20-09-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen

voor: 98

Ligt bij J&V. In de begroting 2019 staat: "Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2017]
– TK Voortgangsbrief politie". Maar in die voortgangsbrief (29628-754) staat niks
over dierenmishandeling of samenwerkingsafspraken.

Begroting J&V
2019: 35000-VI-2,
voortgangsbrief
politie: 29628754

34725-XIII-10

Moti e va n het l i d Weverl i ng c.s . over verbeteri ngen i n
het i nforma ti eproces va n begroti ngen en
ja a rvers l a gen

Tweede Ka merl i d, A. Weverl i ng (VVD)

28-06-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 150

Er wordt ook gevolg gegeven aan de uitvoering van de motie Weverling (Kamerstuk
34 725 XIII, nr. 10) waarin wordt verzocht om de informatie-voorziening in de LNVbegroting te verbeteren, zoals toegezegd aan de Kamer (Kamerstuk 34 775 XIII, nr.
143). Ten aanzien van het opnemen van indicatoren en kengetallen in de begroting is
een begin gemaakt met het herzien van de huidige set. In de begroting 2021 wordt
hierop verder gebouwd. Ten behoeve van de verbeterde informatievoorziening is in
de LNV-begroting een aantal nieuwe indicatoren en kengetallen toegevoegd.

34775-XIII-143

28286-920

Moti e va n het l i d De Groot over moni toren va n het
gebrui k va n ca mera beel den door de NVWA

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

24-05-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verworpen.

Voor: 61

21501-32-1020

Moti e va n het l i d Brui ns c.s . over een kra chti g s i gna a l
a fgeven door tegen het voors tel over
pul s vergunni ngen te s temmen

Tweede Ka merl i d, E.E.W. Brui ns
(Chri s tenUni e)

10-05-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Aa ngenomen.

Voor: 108

33576-103

Moti e va n het l i d De Groot over het i n regel gevi ng
va s tl eggen va n de coördi na ti e va n control es

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

09-05-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verworpen.

Voor: 68

33576-102

Moti e va n het l i d De Groot over opens tel l i ng va n
l a ndgoederen voor fi ets ers

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

09-05-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verworpen.

Voor: 68

33576-101

Moti e va n het l i d De Groot over de NSWra ngs chi kki ng voor s ol i ta i re gol fba nen di e ni et de
gewens te kwa l i tei t houden

Tweede Ka merl i d, T.C. de Groot (D66)

09-05-2017

Ni et bes chi kba a r bi j moti es en/of
a mendementen vóór 1 a pri l 2019

Verworpen.

Voor: 60

32670-125

32670-122

Stemverhouding

Tegen

Ingebracht

Wat heeft de minister ermee gedaan

Kamerbrief

Uitgevoerd. "Conform de wens van uw Kamer, uitgesproken bij motie van de leden
21501-32-1022
Bruins, Graus, Dijkgraaf, Visser, Geurts en De Groot (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1020),
heb ik tegen vaststelling van de algemene oriëntatie gestemd vanwege de ongewenste
beperking van de toelating van de puls."
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