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1. Kennismakingsgesprek bewindslieden EL&I  

a. 27 september 2011 (14:00-15:00 uur1) - staatssecretaris EL&I 

b. 4 oktober 2011 (17:00-18:00 uur) - minister EL&I 

De commissie stelt een aantal gespreksonderwerpen vast voor bovengenoemde 

kennismakingsgesprekken. 

 

 ECONOMIE EN INNOVATIE 

 

2. 32549 

 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene 

telecommunicatierichtlijnen 

 De commissie constateert dat er een relatie bestaat tussen dit wetsvoorstel en wetsvoorstel 

32403 Verzamelwet VenW, dat op 13 september 2011 voor procedure in de commissie IMRO 

geagendeerd staat, gezien het aanvaarden van bepaalde amendementen in de Tweede 

Kamer. De commissie houdt de procedure met betrekking tot wetsvoorstel 32549 aan tot 

13 september 2011 en wenst deze gelijktijdig te bespreken met de procedure met 

betrekking tot wetsvoorstel 32403 Verzamelwet VenW in een gezamenlijke vergadering met 

de commissie IMRO.  

 

3. E1100322 

 Voorstel voor een richtlijn inzake energie-efficiëntie en de herziening van richtlijnen 

2004/8/EG en 2006/32/EG COM(2011)370 

 De commissie constateert dat de Tweede Kamer op 30 juni 2011 plenair heeft besloten de 

regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen en dat er in 

september in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats zal vinden over het voorstel. 

De commissie besluit het leveren van inbreng voor een brief aan de regering opnieuw te 

agenderen in de commissie nadat behandeling in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. 

 

 

                                               
1  Tijdstip onder voorbehoud vragenuur Tweede Kamer 
2  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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4. Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie 

Brief - met bijlagen - van de minister van EL&I van 1 juni 2011 (29023, C) in reactie op brief 

van 26 januari 2011 

Door de fractie van de SP (Reuten) wordt inbreng geleverd voor een brief aan de regering. 

De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 sluiten zich bij deze inbreng aan. 

 

5. Nader onderzoek rol speculanten en hedge funds op de TTF 

 Brief van de minister van EL&I van 30 juni 2011 (31904, M) 

 De commissie besluit om op 13 september 2011 inbreng te leveren voor een brief aan de 

regering. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

 De commissie wenst het punt van tijdige schriftelijke beantwoording door bewindslieden en 

het mogelijk actief door commissies aansturen op beantwoordingstermijnen in uitgaande 

stukken onder de aandacht te brengen van het College van Senioren.  

 

 LANDBOUW EN NATUUR 

 

7. 32574 

 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het 

vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten  

 De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2011. 

 

8. 32603 

 Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van 

gegevens) 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2011. 

  

9. Besluit beheer en schadebestrijding dieren inzake gebruik van biocide 

De commissie besluit om de brieven van de staatssecretaris van ELI van 1 juni 2011 (32372, 

55) en 24 juni 2011 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


