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B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 5 maart 2010

De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft op 2 maart 2010
gesproken over de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de
gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels
met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede
enkele andere wijzigingen van deze wetten (Kamerstuk 31 904, A).
Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de minister van Economi-
sche Zaken op 3 maart 2010 een brief gestuurd.

De minister heeft op 5 maart 2010 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Warmolt de Boer

1 Samenstelling:
Schuurman (CU), Van den Berg (SGP), Meind-
ertsma (PvdA), Broekers-Knol (VVD), Terpstra
(CDA), Kneppers-Heynert (VVD), (voorzitter),
Kox (SP), Essers (CDA), Hamel (PvdA),
Sylvester (PvdA), Schouw (D66), Van Driel
(PvdA), Doek (CDA), Franken (CDA), Böhler
(GL), Willems (CDA), Reuten (SP), (vice-
voorzitter), Hofstra (VVD), Asscher (VVD),
Laurier (GL), Koffeman (PvdD), Elzinga (SP),
Vliegenthart (SP), Kuiper (CU) en Yildirim
(Fractie-Yildirim).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Den Haag, 3 maart 2010

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 2 maart 2010
gesproken over de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de
gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels
met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede
enkele andere wijzigingen van deze wetten (Kamerstuk 31 904, A).

Gelet op de verschillende aard van de onderwerpen die in één wetsvoor-
stel gecombineerd zijn, verzoekt de commissie u in te gaan op de moge-
lijkheid en de bereidheid om het wetsvoorstel door middel van een
novelle te splitsen in een wetsvoorstel ter realisering van «voorrang voor
duurzame elektriciteit» en een wetsvoorstel ter realisering van de overige
maatregelen. Indien splitsing naar uw mening niet mogelijk is, verneemt
de commissie gaarne waarom niet.

De commissie ontvangt uw antwoord graag voor vrijdag 5 maart a.s. om
12:00 uur.

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
E. M. Kneppers-Heynert
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Den Haag, 5 maart 2010

In uw brief van 3 maart jl. verzoekt u mij in te gaan op de mogelijkheid en
de bereidheid om het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en de
Elektriciteitswet 1998, dat thans aanhangig is in uw Kamer, door middel
van een novelle te splitsen.

Ik begrijp dat uw vraag voortkomt uit de wens tot een zorgvuldige voorbe-
reiding van het wetsvoorstel, waarbij elk onderdeel van het voorstel op de
eigen merites moet kunnen worden beoordeeld. Het belang van een zorg-
vuldige behandeling onderschrijf ik. Naar mijn mening kan daaraan echter
binnen het kader het wetsvoorstel zoals het er ligt worden voldaan. Het in
procedure brengen van een novelle, nog vóórdat die behandeling inhou-
delijk heeft plaatsgehad, acht ik niet wenselijk. Ik zie de behandeling van
het wetsvoorstel dan ook graag tegemoet.

Voor de volledigheid wijs ik er op dat, indien de behandeling van het
wetsvoorstel daartoe aanleiding zou geven, geregeld kan worden dat een
onderdeel van het wetsvoorstel – in elk geval in eerste instantie – uitge-
zonderd wordt van de inwerkingtreding. Artikel V van het wetsvoorstel
kent immers de mogelijkheid van gedifferentieerde inwerkingtreding van
onderdelen van de wet. Over een dergelijk onderdeel kan eventueel op
een later tijdstip een afzonderlijk debat plaatsvinden. Afhankelijk daarvan
kan het alsnog in werking treden of kan alsnog aanpassing van dat onder-
deel plaatsvinden. Het effect daarvan zou zijn dat de onderdelen van het
wetsvoorstel die de instemming van uw Kamer hebben in werking kunnen
treden zonder dat deze maatregelen, zoals in het geval van een novelle,
onnodig en onwenselijk worden opgehouden. Ook deze mogelijkheid
vergt naar mijn mening echter dat eerst meer zicht ontstaat op de inhou-
delijke behandeling van het wetsvoorstel en het resultaat daarvan.

Zoals aangegeven zie ik de behandeling van het wetsvoorstel dan ook
graag tegemoet.

De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven
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