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1.  30536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van 

de universele postdienstverlening (Postwet 20..) 

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel definitief op 17 

maart 2009 te laten plaatsvinden. De commissie verzoekt de staf een overzicht te 

vervaardigen waarin is weergegeven welke aanbevelingen uit de door de OPTA 

uitgevoerde uitvoeringstoets (d.d. 25 november 2008) bij de concept Postregeling 20.. 

wel en welke niet zijn overgenomen.  

 

2. 31320 Regels omtrent energie -efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen           

               energie-efficiëntie)  

31374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de 

werking van de elektriciteits- en gasmarkt  

De commissie neemt de brief van de minister van Economische Zaken voor 

kennisgeving aan. Zij stelt voor tegemoet te komen aan het verzoek van de minister de 

plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 24 maart 2009. De minister zal hierover 
schriftelijk worden geïnformeerd.  

 

3. 31430 Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte 

bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van 

samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet 

BI-zones) 

 De commissie besluit de bespreking van de nadere procedure aan te houden tot haar 

vergadering van 10 maart 2009.   

 

4. E080138 Groenboek naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame 

en concurrerende energievoorziening (COM(2008)782) 

De commissie besluit het Groenboek in haar vergadering van 10 maart 2009 nogmaals 

te agenderen.  

 

5. De brief van de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 16 februari 
2009 naar aanleiding van het op 23 januari 2009 verzonden halfjaarlijkse rappel van 

toezeggingen aan de Eerste Kamer wordt voor kennisgeving aangenomen.  
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6. In de rondvraag besluit de commissie de reactie van de minister van Economische 

Zaken inzake de tenuitvoerlegging van de motie -Sylvester (31700 XIII/ 31700 D, F) 

voor te leggen aan het College van Senioren.  

 

De griffier van de commissie voor Economische Zaken,  

Warmolt de Boer   
 


