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Geannoteerde agenda Transportraad d.d. 5-12-2022 

 

Aanleiding 

Op maandag 5 december vindt de Transportraad onder Tsjechisch Voorzitterschap 

plaats in Brussel. Bijgaand treft u de geannoteerde agenda (GA) voor de Tweede 

Kamer aan en een aanbiedingsbrief met de GA voor de Eerste Kamer. De inhoud 

van deze geannoteerde agenda geeft de meest recente stand van zaken weer, die 

is gebaseerd op de eerste informatie die van het Tsjechisch Voorzitterschap is 

ontvangen. Afgelopen vrijdag (11 november) is een voorlopige agenda 

ontvangen. Op basis van deze conceptagenda is de verwachting dat de discussie 

zich tijdens de Raad zal richten op de volgende onderwerpen: 1) TEN-T, 2) 

conclusies over de Europese binnenvaart (Naiades III). Verder zijn er nog enkele 

agendapunten onder Diversen toegevoegd: Single European Sky 2+; Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA); ReFuelEU 

luchtvaart; alternatieve laad- en tankinfrastructuur (AFIR); intelligente 

transportsystemen (ITS); FuelEU Maritiem; en roll-on roll-of passagiersschepen. 

 

Mocht de formele agenda op belangrijke punten afwijken, dan informeert de 

Minister de Kamer hierover tijdens het commissiedebat (CD) van 23 november 

a.s.  

Geadviseerd besluit 

1. De minister wordt geadviseerd akkoord te gaan met de inhoud van de GA, 

in het bijzonder met de passages in de GA over TEN-T (maritiem) en 

Naiades III.  

2. De staatssecretaris wordt geadviseerd akkoord te gaan met de inhoud van 

de GA, in het bijzonder met de passage in de GA over TEN-T (spoor).  

3. De staatssecretaris wordt ook geadviseerd om akkoord te geven op het 

verzenden van het rapport “exploration Netherlands contribution to rail 

solidarity lanes” opgesteld door Panteia in opdracht van IenW aan de 

Eerste en Tweede Kamer bij de GA.  

4. U wordt beiden geadviseerd om de Kamerbrief aan de Eerste en Tweede 

Kamer te ondertekenen.  

Beslistermijn 

De GA dient uiterlijk een week voor het commissiedebat op 23 november aan de 

kamer te worden toegezonden. Dit zou dan 16 november zijn. Omdat evenwel 

een voorlopige agenda pas afgelopen vrijdag is ontvangen, was dat niet haalbaar. 

Daarom wordt ingezet op verzending voor het weekend, dus uiterlijk 18 
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november. Daarmee ontvangt de Tweede Kamer de agenda iets later, maar wel 

op basis van actuele informatie. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 


