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1. 33240 F 

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2011   

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

hamerstuk. 

 

2. 33240 XIII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011  

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

hamerstuk. 

 

3. 33280 F 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (wijziging 

samenhangende met de Voorjaarsnota) 

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

hamerstuk. 

 

4. 33280 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

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

hamerstuk. 

 

5. 33076 

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet 

verbod pelsdierhouderij 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 september 2012. 

 

6. Kabinetsstandpunt inzake twee Mededelingen Europese Commissie 

Brief minister van EL&I van 2 juli 2012 inzake Twee Mededelingen van de Europese 

Commissie betreffende de interne markt (31579, M) 

De commissie stelt 11 september 2012 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met 

de regering. 
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7. Gids Proportionaliteit in relatie tot wetsvoorstel Aanbestedingswet 20.. (32440) 

− Artikel in Het Financieele Dagblad van 29 juni 2012 "Wetsvoorstel aanbesteding 

overheid in de gevarenzone"  

− E-mails aan de commissie EL&I van 28 juni 2012 en 4 juli 2012 van de leden van de 

schrijfgroep Gids proportionaliteit 

− Brief van de minister van EL&I aan de Tweede Kamer d.d. 3 juli 2012 (nog niet 

gepubliceerd) inzake ontwikkelingen in het proces tot aanpassing van de Gids 

proportionaliteit naar aanleiding van het nader gewijzigd amendement van de leden  

Schouten en Ziengs (32440, 50) bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet 

− Nota naar aanleiding van het verslag (32440, E) 

De commissie besluit om het op 10 juli 2012 voorgehangen Aanbestedingsbesluit c.a. (nog 

niet gepubliceerd) te betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 

Aanbestedingswet 20.. (32440) op 11 september 2012. 

 

8. Wijziging Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen 

Brief minister van EL&I van 4 juli 2012 inzake voorgenomen nahangprocedure tijdens het 

zomerreces (31412, G) 

De commissie neemt de brief van de minister van EL&I voor kennisgeving aan en heeft in dit 

geval geen bezwaar tegen een nahangprocedure in het reces. De staf zendt de leden van de 

commissie het besluit te zijner tijd per e-mail toe. 

 

9. Decentralisatie natuurakkoord 

Verslag schriftelijk overleg (33000 XIII, J) 

De commissie verzoekt de staf om via ambtelijke weg het ministerie te verzoeken om 

schriftelijk door de staatssecretaris van EL&I op de hoogte gehouden te worden van de 

ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van hydrologische maatregelen en 

uitkomsten van het overleg met provincies en de Unie van Waterschappen hierover. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


