
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Economische Zaken 
 
dinsdag 16 november 2010    
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken 

 

 

 datum 16 november 2010 

 ons kenmerk 41454/WB/JT 
 

 

1. 31904 

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  

De commissie neemt met instemming kennis van de brief van de minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 november 2010 (31904, K) inzake de plenaire 

behandeling op 30 november 2010. Naar aanleiding van deze brief stelt de commissie voor 

om af te zien van plenaire behandeling op 30 november 2010 en het wetsvoorstel als 

hamerstuk af te doen. 

 

2. 32373 

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie  

De commissie besluit om de procedure aan te houden tot 23 november 2010. 
 

3. 32374 

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter 

verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt 

De commissie besluit om de procedure aan te houden tot 23 november 2010. 

 

4. E1000621 
De commissie stelt voor om de volgende voorstellen uit het Wetgevings- en werkprogramma 

2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie COM(2010)623 als prioritair te selecteren:  

- Energy Roadmap 2050 

- European Energy Efficiency Plan until 2020 

- Directive on energy efficiency and savings  

 

5. E1000662 

Commissiemededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukken COM(2010)612 
De commissie stelt 30 november 2010 vast als inbrengdatum voor een brief aan de 

regering. 
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6. Rondvraag en mededelingen  

- Het kennismakingsgesprek met de minister van EL&I is op verzoek van de minister 

 verplaatst naar 14 december 2010 van 16.15 tot 17.15 uur. De commissie heeft 

 geen behoefte aan een stenografisch verslag van dit gesprek. Dit gesprek wordt op 

 23 november 2010 voorbesproken in de commissie.  
 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 


