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1. 33605 XIII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 33605 F 

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2012  

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

3. 33640 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het 

jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. 33640 F 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

5. 33441 

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid) 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-

Schiedon), PvdA (Vlietstra), CDA (Flierman), PVV (Faber-van de Klashorst) en GroenLinks 

(Vos). De proef wordt vrijdag 19 juli 2013 verspreid onder de leden van de commissie, 

teneinde het verslag dinsdag 23 juli 2013 vast te kunnen stellen.   
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6. Besluit tot oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (vervolg) 

Brief van de minister van EZ van 22 april 2013 (I/II 33626, A/1) 

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van PvdA 

(Koning) en mogelijk D66 (Van Boxtel, inbreng volgt uiterlijk vrijdag 12 juli 2013). 

 

7. Jaarverslagen NMa en OPTA en terugblik Consumentenautoriteit 2012  

De commissie neemt de brief van de minister van EZ van 5 juli 2013 inzake nadere vragen 

tariefbesluiten ACM (verslag schriftelijk overleg 27879, C) voor kennisgeving aan. 

 

8. Gasrotondestrategie 

Brief van de ministers van EZ en Financiën van 5 juli 2013 inzake antwoorden op vragen 

over rapport Algemene Rekenkamer inzake gasrotondestrategie (verslag schriftelijk overleg 

33292, A) 

De commissie stelt 10 september 2013 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met 

de regering. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 


