Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Economische Zaken
7 mei 2013

aan

De leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken

datum

7 mei 2013

ons kenmerk

44944/WB/

1. Gasrotondestrategie
Vervolg naar aanleiding van commissievergadering 26 juni 2012 en technische briefing
Algemene Rekenkamer op 19 juni 2012 over het rapport Gasrotonde - nut, noodzaak en
risico's
Inbreng voor een schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PVV (Faber-van
de Klashorst) en van GroenLinks (Vos).
2. E1300231
Voorstel voor een verordening met betrekking tot maatregelen om de kosten van de aanleg
van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen COM(2013)147
De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.
3. T01555
Voortgangsbrief vervolgstappen convenant onbedwelmd ritueel slachten (31571)
Brief - met bijlage - van 1 november 2012 (31571, Q) inzake voorhang ontwerpbesluit tot
wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van
het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming
Brief van de staatssecretaris van EZ van 2 mei 2013 naar aanleiding van brief van 19 maart
2013 (verslag schriftelijk overleg 31571, T)
De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken. Er zal namens de fracties
van PVV, SP, GroenLinks en PvdD een brief aan de regering gezonden worden waarin deze
fracties hun teleurstelling uitspreken over de beantwoording van een aantal vragen.
4. T01274
De regering zal het idee van groen en boer in en rondom de stad verkennen (32500 XIV en
F)
Brief van de staatssecretaris van EZ van 26 april 2013 (33400 XIII, G)
De commissie neemt de brief van 26 april 2013 voor kennisgeving aan en besluit de
toezegging als voldaan aan te merken.
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5. Reactie op motie-Strik c.s. (33400, P)
Brief van de minister van EZ van 27 maart 2013 (33400, Z)
Brief van de minister van AZ van 5 april 2013 (33400 III, B), met betrekking tot T01624
Inbreng voor een schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA
(Witteveen), PVV (Faber-van de Klashorst) en van GroenLinks (Vos; PvdA-fractie sluit zich
hierbij aan).
6. Besluit tot oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor
Brief van de minister van EZ van 22 april 2013 (33626, 1)
De commissie besluit om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en laat dit per
brief aan de minister van Economische Zaken weten.
7. Mededelingen en rondvraag
-

Leden van de commissie die interesse hebben in deelname aan het OECD High Level

Parliamentary Seminar op 17-18 juni 2013 in Stockholm, kunnen dit uiterlijk vrijdag 10 mei
2013 aan de griffie doorgeven.
-

Er wordt geïnventariseerd welke leden in wensen te gaan op de uitnodiging namens

enkele Franse senatoren voor een diner of werklunch op 6 of 7 juni 2013.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

