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1.  
30661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de 

instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op 
het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede 
regeling van diverse andere onderwerpen 

De commissie besluit de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat het 
advies van de Raad van State over de amendementen van het lid Aptroot op het 
wetsvoorstel (Kamerstukken 30661, nrs 9 en 10) is ontvangen.  
 

2.  
31474 D  Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische 

structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met 
de Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk 
af te doen.  
 
3.  
31474 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken (XIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk 
af te doen.  
 
4.  
De commissie besluit het beleidsdebat te laten plaatsvinden op 3 februari 2009. 
Het thema blijft effectiviteitsverantwoording (prestatie-indicatoren) betreffende de 
onderwerpen: ondernemerschap, regionale ontwikkeling en stedelijke regio’s, en het 
Fonds economische structuurversterking.  
 
5.  
De commissie besluit de technische briefing verzorgt door het ministerie van 
Economische Zaken plaats te laten vinden op 30 september 2008. Daarbij wordt 
het ministerie verzocht zich te concentreren op het thema van het beleidsdebat dat 
op 3 februari 2009 plaatsvindt, te weten effectiviteitsverantwoording (prestatie-
indicatoren) betreffende de onderwerpen: ondernemerschap, regionale ontwikkeling 
en stedelijke regio’s, en het Fonds economische structuurversterking.  
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6.  

Tijdens de rondvraag besluit de commissie de informatieverstrekking tijdens de 
behandeling van het inmiddels tot wet verheven Wetsvoorstel ondergrondse netten in 
de Eerste Kamer te bespreken in haar vergadering van 23 september 2008.  
 
 
De griffier van de commissie voor Economische Zaken, 
Warmolt de Boer 


