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1. 31728 

Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om 

vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de 

toeristische aantrekkingskracht van een gemeente  

De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 16 november 2010, nu 

het niet mogelijk is gebleken om de behandeling op 26 oktober 2010 te doen plaatsvinden. 

Namens de fracties van CDA, VVD, PvdA, GL en PvdD zal nog een brief worden verstuurd.  

De fractie van D66 wordt nog gevraagd of zij zich hierbij wenst aan te sluiten. 

 

2. 32470 

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het verankeren op het 

niveau van wet in formele zin van het verbod tot privatisering van netten en netbeheer  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. 
 

3. E1000571 

Commissiemededeling: Europa 2020-kerninitiatief/ Innovatie-Unie (COM(2010)546) 

De commissie stelt 9 november 2010 vast als inbrengdatum voor een brief aan de 

regering. 

 

4. T01207 

Toezegging informeren over uitkomsten consultatie (31531) - inkoopmacht 

De commissie besluit om in reactie op de brief van de minister van EZ van 7 oktober 2010 

(31531, K) een brief te sturen waarin wordt verzocht om de commissie over acht maanden 

te informeren over de stand van zaken.  

 

5. Evaluatie Postwet 2009 

Brief met bijlage van de minister van EZ van 6 oktober 2010 (30536, 125) 

De commissie besluit om op 9 november 2010 inbreng te leveren voor een brief aan de 
regering. Hierin wordt in ieder geval opgenomen het commissieverzoek om op de hoogte 

gehouden te worden. 
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6. Overzicht Europese voorstellen 

Op verzoek van het lid Doek (CDA) wordt het Groenboek over de bevordering van 

elektronisch aanbesteden in de EU (COM(2010)571/F) voor procedure geagendeerd op 2 

november 2010. 

 

7. Rondvraag 
Op verzoek van het lid Elzinga (SP) wordt ambtelijk nader gekeken of en zo ja, op welke 

wijze de voor de commissie relevante resoluties en aanbevelingen die door de Parlementaire 

Assemblee van de Raad van Europa tijdens de kwartaalbijeenkomsten zijn aangenomen - en 

die door de commissie ESO onder de aandacht van de vakcommissies zijn gebracht - in de 

toekomst ter informatie bij het convocaat worden gevoegd. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


